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Вступ. ВІД УСТАЛЕНОСТІ ДО СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

РЕЛІГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 
 
Релігія – надто складний духовно-практичний феномен. Дослідженню 

її природи, історії, поліконфесійності, функціональності та структури 
присвячено в останнє десятиліття низку планових тем Відділення 
релігієзнавства ІФ НАН України. То ж у своїх Вступних статтях до 
монографій із заявлених тем нашої наукової спільноти мені приходиться 
дещо повторюватися у своїх вихідних описаннях і оцінках природи 
релігійного феномену.  

Але ж не тільки ми, професійні науковці, вивчаємо і визначаємо 
релігійний феномен. До його характеристик звертаються насамперед всі 
автори підручної і довідкової літератури з релігієзнавства, якої в роки 
викладання цього предмету як обов’язкової навчальної дисципліни у вишах 
з’явилося порівняно багато. Насамперед зауважу, що, користуючись 
поняттям релігія, дослідники не завжди мають однакове його змістовне 
наповнення. Між тим, постаючи однією із форм суспільної свідомості, про 
що ми пишемо у суголосній за назвою колективній монографії «Релігія в 
контексті суспільної свідомості» (К., 2015), релігія водночас є і світоглядом, і 
суспільно-історичним феноменом, і складовою культурного життя, й 
елементом суспільної надбудови, має індивідуальний і суспільний рівні свого 
вияву, існує у величезному спектрі конфесій. Вона має свої особливості на 
кожному етапі світової історії, що дає підставу нам розглядати її як 
своєрідний духовний феномен первісності людства чи феномен часу його 
соціального розшарування. При цьому новоетапна релігія утаємничує в собі 
традиції минулого не лише у своїй обрядовості чи організації, а й навіть в 
понятійно-словесній вираженості. Так, давно відійшли в історію 
рабовласницькі відносини, але християнство величає й понині людину 
«рабом Божим», засвідчуючи цим безправність її у відносинах із Всевишнім, 
принижуючи в такий спосіб її гідність, а водночас і виявляючи свою 
затуманеність у судженнях.  

Наявні різні підходи до з’ясування феномену релігії. Так, при 
інтеракційному підході він з’ясовується як система взаємозв’язків і 
взаємовідносин людей з приводу певних релігійних об'єктів. При 
функціональному з’ясуванні розкривається її роль в житті особи і суспільства. 
Біхевіоріальний підхід обмежується інтерпретацією певних видів релігійно 
значимих символічних дій, ритуалів, форм поведінки. Консестивне 
з’ясування природи релігії грунтується на тих чи інших явищах свідомості 
(фантастичне, святе, анімізм, віра в надприродне тощо). Раціоналістичний 
аналіз особливостей релігії зорієнтований на фіксацію того, що в ній 
відображаються не якісь зовнішні щодо людини природні чи суспільні сили, 
як на цьому наголошує марксизм при з’ясуванні її природи, а таке її буття, 
яке можна назвати станом самовизначення у світі, станом здобуття людиною 
самої себе.  
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Будь-яку релігійну систему характеризує віра в наявність 
трансцендентного. З огляду на це, особливістю релігії є й те, що вона 
виступає не у формі когнітивного, а в ролі засобу позалогічного осягнення 
людиною своєї причетності до процесів, що відбуваються у Всесвіті, 
зазнають впливу якихось непідвладних їй зовнішніх сил, що не піддаються 
логічному аналізу і понятійному вираженню, глибинному духовному 
сприйняттю. Саме через релігію людина-вірянин віднаходить для себе в 
довкільному бутті сокровенну божественну сутність і визнає себе через свою 
уявлювану душу як певний прояв останньої. Тому причетність людини до 
Всесвіту в релігії виражається не просто через усвідомлення себе його 
частинкою. Суть релігії постає саме у відчутті вірянином будь-якої конфесії 
наявності в собі чогось надлюдського, що підносить його над собою, робить з 
нього дещо нове, вселенське. Людина, повчають богослови, повинна не 
стільки думати про Бога, а відчути його буття в собі і в спосіб усобісутності 
сприймати його.  

Таке розуміння релігійного феномену для нас, українських 
релігієзнавців, є дещо новим. Але ж дослідження ірраціонального вимагає 
включення в пізнавальний процес специфічних методів наукового пошуку, 
звернення до спеціальних понять і категорій, пізнавальних прийомів, якими 
оперує хіба що філософія ірраціонального, філософія інтуїтивізму. Тут треба 
дати аналіз цілого комплексу феноменів людського духу - надії, віри, любові, 
сповіді, долі тощо, які або взагалі не розглядалися в минулому, або ж 
розглядалися марксизмом як щось хворобливе чи «пустоцвітне на живому 
дереві людського пізнання». Це вимагає вироблення спеціальних понять-
категорій, які є і в богослов'ї, і в філософії ірраціоналізму, й які не можна 
знайти у філософських системах, що грунтуються на раціональному пізнанні, 
знаходяться на позиціях матеріалізму. 

Як певна знакова система, релігія не залишається незмінною. Кожний 
етап її розвитку є продуктом певної суспільної епохи. Змінюються не лише 
зовнішні вияви релігії - обряд та організація, а й переоцінюються, а то й 
замінюються її віроповчальні систем. Одним з привабливих поглядів при 
дослідженні еволюції релігійного феноменну при такому його баченні є 
концепція зміни в релігіях МИ на Я. Рух йде не до універсальної, а 
персоніфікованої релігійності, коли мають зникнути церкви і кожний 
одержить можливість спілкуватися з Богом на власній, інтимній мові. 
Свідченням цього є значний нинішній розрив між показниками релігійності і 
церковності на користь першого. З’являються навіть конфесії однієї людини 
(зокрема, витворена у нас в Україні Юрієм Шеляженком якась Душевна 
релігія). 

Оскільки зміст священних писань після одержання можливості 
вільного їх прочитання і символічного витлумачення все більше втрачає свій 
магічний потаємний зміст (навіть папа Франциск відмовляється від 
усталеного в християнстві розуміння пекла), то спостерігається 
дедогматизація їх. Явною є дехристиянизація Заходу, яка виражається у 
байдужості до дотримання зовнішніх виявів релігійності, відході віруючих 
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від активного церковного життя, вивільненні суспільної свідомості від 
впливу релігії, появі богословських концепцій безрелігійного чи 
деміфологізованого християнства, «мертвого Бога» і т.п., засвідчує ту кризу 
традиційної релігійності, яку визнають навіть відомі релігійні діячі. Той дух 
аджорнаменте (оновлення), який започаткував ІІ-й Ватиканський собор 
Католицької церкви, мусять сприйняти й інші конфесії, якщо їх турбує 
власна перспектива. Тут особливу спритність мали б виявити православні, 
конфесія яких із-за свого консерватизму прирікає себе нині на статус релігії 
людей літнього віку, а з роками – на історичний спомин. 

В наш час теологія переживає, скажемо так, антропологічну 
революцію, яка, власне, повертає її, як і наше релігієзнавство, до відтворення 
справжньої суті релігії. Якщо донедавна в релігійних теоріях обгрунтування 
буття Бога на основі досвіду людського самопізнання вважалося чимось 
неосновним, а Бог виводився на основі аргументації, взятої із зовнішнього 
щодо людини світу (згадаємо тут космологічну, телеологічну, онтологічну та 
інші форми доведення його буття), то нині все докорінно змінилося. 
Зростання значущості індивіда в релігійному житті, ваги в релігійному 
світобаченні саме його особистої віри привело до зміщення у релігійних 
системах із традиційної для богословського вжитку релігійної картини світу 
на картину людини. Релігія розглядається як аутентичне вираження 
"людської ситуації", форма осмислення людиною фундаментальних проблем 
свого існування. Людина стає єдиним, універсальним і вищим предметом 
теології. Тут доречними будуть пророчі слова німецького філософа 
Л.Фейєрбаха: “Таємницею теології є антропологія”1. 

Певною мірою спонукою до такої докорінної переорієнтації і 
релігієзнавства, і теології є й те, що нині, як вже відзначалося вище, типовим 
стає віруючий, в структурі релігійності якого домінують не догми чи обряди, 
а суб'єктивне самовідчуття своєї причетності до Всевишнього, проникнуте 
своєрідним моральним стоїцизмом, переживанням своєї екзистенційної 
ситуації, межовості свого буття в світі. Людина починає розуміти себе як 
частину іншого, більш Високого, Величного, Абсолютного, шукати свою 
сутність у ньому. Свої прагнення до суверенітету, здолання залежності від 
зовнішнього світу вона компенсує у своїх уявленнях про гаранта цієї 
незалежності - Бога, доступ до якого, гадає, зрештою можна здобути через 
пізнання нею самої себе. 

Нині ми є свідками переходу від онтологічної і космологічної 
аргументацій буття Бога до антропологічної, а відтак і до психологізації й 
етизації релігії. Буття Бога доводить людина своїм буттям, а осмислення 
людиною самої себе, її самоосягнення виступає у ролі форми її ж релігійного 
досвіду. Процес цей ми б назвали не стільки суб'єктивізацією, скільки 
містифікацією релігії. Він відмінний від масової набожності, яка тривалий 
час домінувала і яка акцентувала увагу на чисто зовнішньому, обрядовому 

                                                 
1 Фейербах Людвиг. Сущность христианства // Избранные философские произведения в 2-х 
т.– Т.2.- М., 1955.–- С. 11. 
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боці релігії. Дійсний релігійний досвід полягає не у формальному дотриманні 
культових приписів, а, як зазначає Е.Фромм, у відновленні людиною 
божественного образу своєї особистості: треба не думати про Бога, а відчути 
в собі його буття, відзнайти його в собі. До речі, саме до такого спритйняття 
Бога ще в ХVІІІ столітті прийшов наш мандрівний філософ Григорій 
Сковорода.  

Переживаючи і осмислюючи межі свого існування, людина прагне 
вийти за них. Наступає етап трансцендентування, сходження її до Абсолюту, 
долання зовнішньої природної примусовості. Перейшовши за межу 
природного свого буття, людина поглинається покликом своєї надприродної 
орієнтації на моральні цінності, суспільні ідеали, які не виводяться 
безпосередньо з її біологічної природи, а постають вже як щось надприродне. 
Релігія в житті людини все більше починає відігравати роль символів 
життєдіяльності. Тут можна погодитися з відомим історіософом А.Тойнбі, 
який під релігією розумів таке відношення до життя, яке допомагає людям 
здолати його труднощі шляхом надання задовільних духовних відповідей на 
фундаментальні питання про таємницю Всесвіту і людську роль в ньому, а 
також приписів для її життя у Всесвіті.  

Відтак Бог у свідомості віруючого постає скоріше як сила, що 
розчинилася в потоці самого життя і є для людини свого роду орієнтиром, 
моральним еталоном життєдіяльності, а догмати релігійних систем, зміст 
"священних книг" - символічним текстом-аналогом бажаної і водночас 
відповідної волі Всевишнього діяльності - пізнавальної і практичної. 

Саме в релігії природні й історичні об'єкти здобувають роль знаків 
людських символів і ціннісних орієнтирів, а людина дістає можливість 
відчути свою причетність до тих процесів, які відбуваються у Всесвіті, але не 
мають якогось логічного обгрунтування, виступають як наслідок дії якихось 
незбагненних Вищих Сил, що існують реально. Релігійні символи, хоч вони й 
людського походження, завжди виходять за межі цього буття. В житті 
людини вони виконують свої функції саме завдяки тій "вісті", яку вони 
несуть. Ці символи дають можливість людині через її інтуїтивне прозріння 
відчути реальну присутність у своєму особистому житті, бутті всіх людей у 
всьому Всесвіті якогось Вищого Начала, Вищої Премудрості, Розумної Сили, 
що спрямовує і робить осмисленим як існування Всесвіту, так і її власне 
існування. Релігійний символ, як це слушно відзначав Макс Планк, завжди 
спрямований за межі самого себе, а його сенс ніколи не вичерпується ним 
самим, яку б почесну позимцію він не займав. Пpи цьому важливо відзначити 
те, що pелігійний символ сам по собі ніколи не становив абсолютної цінності 
і завжди служив більш-менш досконалою вказівкою на Вище, що 
безпосеpедньо не спpиймається. Про особливості релігійного символізму 
більш розлого буде йти мова в деяких наступних параграфах цієї праці. 

Згідно з богословськими вченнями, головна суть релігії постає як 
вираження того, що в людині діє щось надлюдське і підносить її над самою 
собою, формує з неї щось нове - світ вищої реальності, який виникає з 
середини самої людини. Тому релігію не можна ототожнювати лише з 
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якимись віроповчальними ідеями, ритуалами чи інституціями, які є 
насамперед лише формами її зовнішнього вираження. Окрім зовнішньої, 
релігія має ще й внутрішню структуру свого вияву. 

Масове обрядодійство є "безбожієм" тому, що своїм змістом воно 
"виводить" Бога з людини, часто стає для послідовника якоїсь конфесії 
самодостатнім, виокремлює людину із світу і протиставляє її Богу. Релігія 
тоді постає як система релігійно значимих дій, а не думань, мислень. Вона не 
є також і якимсь об’єднанням віруючих - церквою, деномінацією, громадою. 
Якщо Бог є дух, а не якесь матеріальне тіло, то й поклоніння йому має бути 
духовним. Відтак постає питання потрібності культових приміщень як місця 
боговшанування. Релігія, за Сковородою, не рукомаханіє, а богомисліє, а для 
його здійснення не конче потрібна оздоблена споруда. Молитися можна 
будь-де і будь-коли. То ж маємо з’яву вже й інтернетної релігії, релігії 
позаобрядового вияву.  

Нам близька думка американського психолога-релігієзнавця В.Джемса, 
згідно з якою особиста релігія, релігійний досвід є первинним, а богослів'я і 
буль-яка церква із системою прийнятих і широко використовуваних нею 
боговшанувальних обрядів - похідними, вторинними витворами, до того ж - 
людськими. Бог в Біблії за собою залишає лише одну ознаку: «Я є». Все 
решта в релігіях – то людський витвір. Засновники кожної конфесійної 
системи, як це вони відзначали, завжди здобували свою силу із 
безпосереднього особистого спілкування з божеством. Згадаймо принагідно, 
як творили свої конфесії Будда, Ісус Христос чи Мухамед. 

Відтак ми виходимо на вузьке і широке розуміння релігії. Релігія у 
вузькому її розумінні є не богослов'ям чи обрядовим комплексом, а таким 
внутрішнім особистісним станом, який прийнято називати вірою. Саме через 
цей стан людина відчуває свою причетність до Космосу, до Вищої сили, що 
визначає все в світі. Але зауважимо, що відчуття не рівнозначне розумінню. 
Відчувати те, що ти є частиною Всесвіту, і розуміти це - не одне й те ж саме. 
В тому й полягає особливість релігійного осягнення світу, що воно, як вище 
вже відзначалося, виявляється насамперед не на логічному рівні (в якій би 
формі - буденній чи теоретичній - він не функціонував). Саме тому власне у 
вузькій сфері релігії немає місця ні для теології, ні для обрядокомплексу. 
Релігія виражається через своєрідне внутрішнє одкровення чи озаріння, що 
не піддається навіть простій вербалізації. Його можна описати, але не можна 
осягнути у всій його потаємній глибині. 

На відміну від філософії, яка з метою розробки загальної теорії світу 
цікавиться не лише людиною, а й усім світом, їх співвідношенням, релігія 
замикається, власне, на першому елементі цього тандему, бо ж будь-яка 
релігійна система постає не як картина світу, а як картина людини. Так, у 
Біблії вирішенню проблем світу відведено всього лише два перші розділи 
книги Буття (та й ті текстово дещо повторюються), а решта її змісту 
орієнтована на з'ясування питань місця людини у світі, принципів її - 
індивідуального і спільнотного - життя. Ідея антропоцентризму домінує в цій 
"книзі книг", стоїть над ідеєю геоцентризму. 
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Включаючи в об'єкт свого відображення співвідношення "людина - 
світ", релігія акцентує увагу насамперед на співвідношенні "людина=індивід 
- світ", прагне з'ясувати місце людини як виокремленого індивіда у світі, і не 
просто людини як фізичного тіла чи мислячої істоти, а людини як носія 
вселенської суті в собі. Екзистенціалістська гіпертрофія проблем 
індивідуального існування саме і є тим, що характеризує релігійне вирішення 
питань відношення "людина - світ". При цьому людина не виноситься за світ, 
а тим більше не ототожнюється із свідомістю, духовним, й до того ж (що 
характерно для філософії діалектичного матеріалізму) не протиставляється 
буттю. 

Відтак академічне релігієзнавство має розглядати людину саме в 
контексті буття, всередині його, у специфічному відношенні людини до 
нього як суб'єкта пізнання і дії, суб'єкта життя. Але ж висновувати від 
людини до того, що перебуває поза нею, можна лише за умови, що сама 
людина постає не як окрема істота перед реалією нескінченного, а як щось 
більше від людського, як внутрішній елемент і учасник вселенського буття. 

Отже, релігія - це не притаманне особистості якесь знання релігійного 
віровчення, не сукупність певних обрядових дійств, зорієнтованих на десь, 
поза людиною існуючі надприродні сутності, а насамперед певний феномен 
підвищеного енергетичного фону душі людини, яка охоплена усвідомленням 
Високої Істини, відчуттям своєї причетності до неї. Об'єктом релігійного 
відображення є такий особистістний стан людини, який можна назвати 
станом самовизначення її у світі, здобуття нею самої себе на основі 
відзнайдення в собі того надлюдського, що єднає її з трансцендентним. Це - 
вузьке розуміння релігії, яке виявляє її власну, іманентну сутність. 

Проте у своєму функціонуванні релігія виходить за межі свого 
індивідуального буття, за свою вузьку функціональність. Вона піддається 
доктринальній і обрядово-культовій (символічній) інтерпретації, входить у 
різні сфери людської спільнотної життєдіяльності, сакралізуючи їх. Відтак 
вона постає як складний суспільний феномен. Це виводить нас на широке 
розуміння її структури, необхідності виокремлення її зовнішніх структурних 
елементів. При цьому релігія виступає як системне і багатозначиме явище, 
що має певні ієрархічні ряди. Генетично-функціональний чи ж динамічний 
підходи до неї зрештою виявляють різні типи структури релігії із відносно 
самостійними закономірностями постання і функціонування. 

Не станемо тут розглядати в деталях питання структурованості релігії, 
різне бачення питання виокремлення структурних елементів релігійного 
феномену, критерії виокремлення складових релігії, тенденції їх змін і 
чинників появи нових. Різноманіття релігійного життя не може бути 
вкладене в якусь одну універсальну структурованість, що відповідає всім 
історично існуючим в минулому і сьогочассі, колективним та індивідуальним 
виявам буття релігії. 

До того ж, розглядаючи питання складових релігійного комплексу, 
потрібно строго категоріально користуватися поняттям «структура» як їх 
об’єднуючого. До речі, нами опрацьовано біля тридцяти українських і 
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російських підручників з релігієзнавства і фактично у всіх при описанні 
релігійного комплексу вживається поняття «структура релігії». А між тим 
поняття «структура» і «система» мають свій внутрішній зміст і не є 
тотожніми. Структура (лат.structura - будова, розміщення, розташування, 
порядок частин цілого) – це сукупність усталених зв’язків об’єкту, що 
забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження 
основних особливостей об’єкту при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. 
Відтак структура – це внутрішня побудова чогось, певні взаємозв’язки 
складових частин і цілого. Структурно-функціональний підхід до релігійного 
феномену дає підстави виділити генетичний і функціональний варіанти її 
структуризації.  

Поняття «структура» співвідносне з поняттями «система» і 
«організація», але не тотожне їм. Система – це ціле, що складається із 
частин, поєднана сукупність елементів (складових), що знаходяться у 
відносинах і зв’язках одного з іншим, утворюючи при цьому цілісність, 
єдність, упорядкованість. Саме системність дає можливість розглядати 
релігію як релігійний комплекс Основними системними принципами є: 
єдність, множинність, структурованість, взаємозалежність, ієрархічність, 
детермінованість (зумовленість). Кожна система характеризується не лише 
наявністю зв’язків і відносин між її складовими елементами, а й нерозривним 
зв’язком їх з навколишнім середовищем, у взаємодії з яким і виявляється її 
цілісність. Відтак, на думку автора, при розгляді питання комплексності 
релігії ми користуємося необґрунтовано поняттям «структура». Доцільтним 
тут було б скоріше поняття «система», хоч ми скористаємося в цій праці із 
все ж більш вживаним поняттям структура. 

До того ж, в підручній літературі її автори дещо довільно підходять до 
питання виокремлення складових релігійного феномену, вживають подеколи 
науково необґрунтовані назви цих складових. Тут ми зустрічаємо такі 
поняття: релігійна духовність, релігійна свідомість, релігійне віровчення, 
теоретична релігійність, релігійні концепти, релігійна віра, релігійна 
ідеологія, релігійне світорозуміння, релігійна міфологія, релігійна 
психологія, релігійні емоції, релігійне світовідчуття, релігійний досвід, 
релігійне світоставлення, релігійна діяльність, практична релігійність, 
культова діяльність, релігійна поведінка, релігійний культ, релігійна 
обрядовість, релігійні відносини, релігійний спосіб життя, релігійна 
організація та ін. Можна сказати, що при виявленні складових релігії у їх 
назві маємо якесь змагання між авторами підручників із релігієзнавства: 
кожний прагне по-своєму виокремити структуру і по-своєму назвати її 
складові. Дехто з науковців за вихідний елемент релігії подає її концепти, але 
ж ранні форми релігії не мали таких. У декого першим елементом постає 
міфологія. Але ж міфи не завжди є виявом релігійного світобачення.  

Відзначимо те, що солідної наукової монографії з теми 
структурованості релігії немає. Вдаватися до обгрунтування правомірності у 
назвах складових чи спростування вживаних тим чи іншим автором 
підручникових вступів ми не будемо, бо ж то постане непотрібним 
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словоплетивом, до якого часто вдаються філософи, вигадуючи у своїх 
розмірковуваннях все нові й нові поняття. 

Перш ніж прийти до з’ясування проблем заявленої монографією теми, 
варто погодитися з тим, що складові елементи релігійного феномену можуть 
бути чітко виокремлені лише при науково обґрунтованому розумінні сутності 
релігії, її природи, місця і ролі в суспільній дійсності. При цьому певне різну 
структуру матиме релігія на суспільному, спільнотному та індивідуальному її 
рівні, в теоретичному й буденному її освоєнні.  

Наголосимо також на тому, що, як відносно самостійне 
(самодетерміноване) явище, яке функціонує на вузькому і широкому рівнях, 
релігія має свою внутрішню і зовнішню структуру. Первинною реальністю її 
є релігійний досвід, що включає в себе такі аспекти, як захоплення і 
зачудування нескінченністю Космосу, почування таїни в наявності 
священного, відчуття залежності від божественної сили чи невидимого 
порядку речей, визнання провини і переживання неспокою, які 
супроводжують віру в божественне правосуддя, відчування спокою в 
сподіванні на божественне прощення. Саме при такому підході релігійний 
досвід постає вже як досвід зіткнення особи з реальністю іншого порядку, 
незалежно від того, чи знайшов він, а чи ж ні своє вираження в символах і 
образах певної релігійної традиції. 

Релігійний досвід служить засобом виявлення потреби особи-вірянина 
у смислі буття, в силі, яка б надавала їй цілісність, виражала б ставлення до 
надприродного. Цей досвід знаходить вираження в таких індивідуальних 
проявах, як відчування певної розумності і вічної справедливості в 
космічному масштабі, відчуття священного, що поєднує в собі боязнь і 
благовоління перед ним, а також благовоління перед таємницею людського 
призначення; почування страху і власної немочі при зіткненні із святинею; 
відчуття наявності у світі невидимого творця його порядку, тієї сили, завдяки 
якій індивідуальне життя набирає сенсу; відчуття свого єднання із світом 
всевишнього і подолання в такий спосіб свого егоцентричного Я. 

Виокремлюючи в релігії її зовнішню і внутрішню структуру, дослідник 
проблеми О.Филипович у статті, вміщеній у видрукуваній нами книзі 
«Религиоведение Украины» (М., 2010. - С.225-228), називає три внутрішні 
елементи релігійної свідомості. Теолого-демонологічний елемент має на оці 
віру в наявність надприродного світу, природно-соціальний постає як 
комплекс релігійних ідей щодо картини світу – природи і суспільства, 
антропо-іморталістський визначає місце людини в цьому світі, її долю і 
безсмертя в потойбіччі. Зміст всіх означених елементів релігії 
підпорядковане ідеї післясмертного спасіння вірянина. Особливо зримо це 
виявляється в християнстві, яке без вчення про потойбічне безсмертя людини 
взагалі втратить сенс і цінність. То ж ще Людвіг Фейєрбах зазначав, що якби 
людина не вмирала, то й релігії не існувало б. 

Перший поверх в цій вертикалі релігійної свідомості займає все ж 
природно-соціальний елемент, оскільки від міри оволодіння довкіллям 
залежить рівень життя людини, стан її і зміст її духовності. Лише пізнавши 
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світ і відчувши своє місце в ньому, людина починає розмірковувати над 
питанням своєї ролі в цьому світі. Якщо ж навколишнє середовище не дає їй 
можливості реалізувати свої орієнтації і задуми в ньому, то за певних умов із-
за свого практичного безсилля людина переносить реалізацію своїх життєвих 
планів у потойбічний світ. Тож антропо-іморталістський елемент релігійної 
свідомості займає в ієрархії її елементів друге місце. Зрештою на третю її 
сходинку – віра в буття надприродного світу й необхідність звертання до 
нього з проханням очікуваного бажаного майбуття - зміщується теолого-
демонологічний елемент релігійного світобачення. Віруюча людина 
звертається до ідеї надприродного лише в останню чергу, коли, прагнучи 
осягнути довкілля, не досягає при цьому звичними і результативними для неї 
формами діяльності бажаного. Відтак на допомогу собі тоді вона кличе щось 
позасвітове. Українці цей хід мислення виявили своїм прислів’ям: «Як 
тривога, то й до Бога, як тривога минулась, то й Бога забулась». Комплекс 
ідей надприродного, а особливо ідея Бога, як найбільш абстрактні і 
відокремлені від реального буття вірянина, знаходяться на третьому місці в 
релігійній свідомості. Але вони мають для нього неоціниме значення, 
оскільки по-своєму пояснюють йому процеси розвитку світу, реалізують в 
уяві про потойбіччя його потреби, бажання і сподівння очікуваного в 
поцейбіччі. 

Саме така логіка та ієрархічна послідовність елементів релігійної 
свідомості засвідчена багатьма закономірностями її змін і розвитку. Віруючі 
всіх релігій, хіба що за винятком деяких східних, сходяться у своїх 
міркуваннях на таких основних положеннях: існує верховне Божество, певна 
світова сила; людина тією чи іншою мірою знаходиться у зв’язках або 
залежності від нього, є продуктом його творива; цей стан зумовлює таку 
поведінку людини, яка зорієнтована на досягнення зрештою нею тієї чи іншої 
форми блаженства, бажаного життя в потойбіччі, для чого в нагоді їй тут 
потрібна зовнішня сила. Релігія відтак є внутрішнім, особистісним життям 
людини. А оскільки кожна особистість унікальна, то зв’язок кожного із 
надприродним є також своєрідним. Тому без великої помилки можна сказати, 
що кожний віруючий має свою релігію, її структуру, субординацію 
елементів, навіть коли він і у своєму житті поруч своїх одновірців, 
послідовників однієї конфесії. 

Але хоч духовне життя будь-кого з людей є індивідуальним, проте 
реалізуватися у відриві від інших воно не може. Індивідуальний пошук Бога 
будується на досвіді людства, інакше індивід залишився б на рівні аніміста 
первісного суспільства, який двійника-душу віднаходив в кожному предметі і 
явищі, а водночас і в собі. Тому наявні релігійні системи різної конфесійної 
визначеності слід розглядати як різноманіття форм зв’язку людства з 
надприродним. Зберігаючи вірність родинним традиціям, одні йдуть до Бога 
через християнство, хоч воно подеколи й дає свої особливі і водночас 
різноманітні шляхи зв’язків з Богом, другі - через іслам, треті - через 
визначену їм батьками або обрану самостійно якусь іншу конфесію. Кожний 
з вірян завдяки своїй релігії прагне досягти високої духовності.  
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В наш час прилучення до релігії все частіше набирає особистісних 
виявів. Розглядаючи існуючі релігійні системи, зокрема їх обрядове 
оформлення, як відображення релігійних потреб минулої історії, нові віруючі 
прагнуть у своїх духовних пошуках вирішити три завдання: знайти Бога - 
жити з Богом - жити Богом. Проте в переважній більшості випадків 
релігійність особистості формується на основі вже історично сформованих 
релігійних систем, до яких входить їх усталене віровчення, його обрядове 
вираження й певним чином організаційно оформлене певне конфесійне 
життя. Все це прийнято називати суспільним життям релігій. Відтак 
зовнішня структура релігії має три складові: погляди-віровчення, діяльність-
культ та організацію. Саме в такому структурному вияві ми й розглядаємо 
релігію в цій праці. 

Релігійні погляди основним своїм об’єктом мають людину - її долю, 
призначення, смисложиттєві орієнтації, її сучасне і майбутнє, питання добра і 
зла, смерті і безсмертя. Вони існують у формі уявлень, понять і суджень, що 
пронизані конфесійно оформленою вірою в надприродне. Надприродне - це 
гносеологічна ознака богів, духів, душ тощо, а також сакральних зв’язків її 
між собою і з природними та суспільними явищами. В релігії надприродне є 
увіруваним і явлюваним в культовій практиці, уособлюваним, наділеним 
рисами субстанційності та розумінням предмета віри як такого, що виявляє 
визначальний вплив на людину і світ. Надприродне в релігіях постає в ролі 
творця неба і землі, рослин і тварин, зрештою - людини, супровідника її, 
окормлювача її життєвої вдачі і майбуття. 

В розвинутих конфесійних системах їх релігійні погляди знаходять 
своє теоретичне оформлення у вигляді усталеного віровчення. Останнє 
претендує на стрункість, послідовність і навіть доказовість. Воно 
оформляється і розвивається богословами конфесій і знаходить свій 
завершений вигляд у їх релігійній літературі і насамперед в священних 
книгах релігій. Такими, зокрема, є «Авеста» (зороастризм), «Веди» (індуїзм), 
«Трипітака» (буддизм), «Біблія» (іудаїзм, християнство), «Коран» (іслам) та 
ін.  

Подеколи дослідники релігії виокремлюють такий складовий елемент 
релігії як ідеологія, ігноруючи при цьому категоріальний зміст цього 
поняття. А між тим теоретична релігійність постає в ролі ідеології лише тоді, 
коли в своєму функціонуванні вона підпорядковується інтересам певних 
суспільних сил. 

Окрім теоретичного, релігійні погляди мають ще й буденний рівень. 
Це, як правило, релігійні уявлення рядових віруючих, які не постають у 
формі цілісної системи віровчення, а функціонують як неоформлені, 
розрізнені погляди і уявлення про об’єкт віри, про все те, що сприймається 
через призму релігійного світорозуміння. Історично і в розвитку кожного 
індивіда зокрема буденна релігійна свідомість передує появі її теоретичного 
рівня. Буденна релігійна свідомість, оскільки вона значною мірою пов’язана 
із конкретними зовнішніми проявами суспільного буття людей, 
характеризується більшою безпосередністю відображення, ніж теоретична. 
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Відтак теоретична і буденна релігійна свідомість – це різні рівні 
релігійного розуміння віруючою людиною дійсності. Якщо носієм буденної 
релігійної свідомості виступає маса віруючих, то носієм теоретичної є 
насамперед богослови, священослужителі. Історично взагалі і в духовному 
становленні кожного вірянина зокрема буденна свідомість передує появі 
теоретичної релігійності. Відтак це ж саме ми можемо сказати і про 
еволюцію релігійної свідомості в її філогенезі та онтогенезі. Теоретична 
релігійна свідомість виникає тоді, коли людина виходить вже за межі 
безпосереднього життєвого досвіду і нові потреби життєдіяльності 
вимагають осмислення широких горизонтів реальної дійсності, переходу від 
з’ясування поверхових зв’язків до пояснення закономірного, процесового. 
При цьому теоретичне осмислення дійсності відбувалося не лише в 
реалістичній, а й у релігійно зафантазованій формі, формі змістовно 
виявленій специфічно в кожній конфесії.  

Буденну релігійність не слід розглядати як релігійну психологію, 
ототожнювати їх, що має місце в деяких підручниках. Релігія дійсно 
знаходить свій емоційний вияв, але ж ми його відзнаходимо і на буденному, і 
на теоретичному її рівні. Релігійні світовідчуття – це велике різноманіття 
почуттів, зокрема таких, як страх, любов, благовоління тощо. Хоч вони й 
мають свій специфічний об’єкт зорієнтованості - світ надприродного, проте 
за своїм психофізіологічним змістом, характером емоційного відношення ці 
почуття нічим не відрізняються від звичайних. 

То ж, окрім розумово-логічної форми відображення, релігія має ще й 
емоційно—вольову. Релігійні почуття не є чимось вродженим, одвічним. 
Вони постають в ролі емоційного підгрунтя і засобу оформлення того 
світорозуміння, яке формує кожна віруюча людина на основі особистісного 
сприйняття світу надприродного. Релігійні почуття немовби доповнюють 
недостатню віроповчальну освіченість віруючого. 

Релігійні почуття – це сукупність психічних виявів вірянина, що 
супроводжують процес релігійного осмислення ним як навколишнього 
зовнішнього світу, так і свого особистого буття. Релігія знаходить своє 
емоційне вираження, як вже зазначалося вище, у різноманітних почуттях – 
любові, страху, благоговіння та ін. Але ці почуття не є звичайними 
почуттями, як це твердить той же Й. Кривельов. Вони скоріше є «юдоллю 
плачу» людини, пригніченої чимось зовнішнім, що робить людину слабким 
сотворінням. Ці почуття відрізняються від звичайних не за своїм змістом, 
тобто характером емоційного ставлення до об’єкту сприйняття, а за тим 
об’єктом, на який вони спрямовані. А це наявний у її світосприйнятті реально 
світ надприродних сил, картина світу з їх участю в ньому.  

Відтак звичайні людські почуття відрізняються від релігійних не 
стільки своїм психофізіологічним змістом, характрером емоційного 
відношення, скільки їх зорієнтованістю. Умовою перетвоення звичайних 
психологічних почуттів людини в релігійні є наявність у неї релігійних 
поглядів і насамперед наявність релігійної віри. 

Саме тому релігійно-психологічний світ вірянина не можна 
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ототожнювати із буденною релігійною свідомістю, оскільки остання виражає 
певний стан релігійного світорозуміння, є певним етапом у його розвитку на 
відміну від першого, що є релігійною емоційною формою ставлення людей 
до чужих щодо неї сил, природних і суспільних, які домінують над ними в їх 
повсякденному житті.  

Релігійна психологія - явище другосигнальне. Вона зумовлюється не 
стільки своєрідністю відображення довкілля у мисленні, уяві, вірянина, а 
відображенням того, що постає у вигляді надприродного, що приймається 
віруючою людиною як об’єкт віри. Часто через втрату людиною будь-якого 
вольового контролю над собою, релігійні почуття беруть верх і змінюють 
напрямок пізнання нею довкілля, призводять навіть до формування 
ілюзорних уявлень, відльоту фантазії від дійсності, наділення реальних речей 
і процесів якимись надприродними властивостями.  

Релігійні почуття не є чимось вродженим, другорядним, таким, що не 
заслуговує на увагу. Вони не лише стимулюють роботу людського уявлення, 
а й спрямовують його у певне русло. Часто із-за втрати людиною вольового 
контролю над собою, ці почуття беруть верх і змінюють напрямок пізнання, 
сприяють формуванню якихось ілюзорних уявлень, призводять до наділення 
реальних речей і процесів надпридними властивостями. Уява про їх 
вродженість виникає від постійного відтворення їх певними умовами життя, 
а також від підігрівання їх різними шляхами і способами релігійною 
громадською думкою. Віруюча людина не лише вірить в об’єктивне 
існування надприродного і не просто переживає своє ставлення до нього, а й 
прагне постійно мати з ним емоційне співзвуччя, виявляти до нього свою 
любов, а водночас й мати страх перед ним, прагнення до його ублаженства.  

Складовим елементом релігійних систем, починаючи з найбільш 
примітивних їх форм і кінчаючи світовими релігіями, є ціла система 
прийнятих ними і закріплених в динамічному стереотипі особливих 
обрядових дій, вчинків, ритуалів, звичаїв, за допомогою яких віруюча 
людина прагне впливати на надприродні сили, прославляти їх або ж 
виражати свої почуття до них. Все це у своїй сукупності становить 
релігійний культ. Проте релігійний культ - це не лише форма ставлення 
віруючого до надприродного, а й форма відносин між віруючими, яка 
перетворює релігійний текст у факт соціального спілкування, засіб 
своєрідного опредмечення конфесійного віровчення, оприсутнення його 
змісту. Так, Ісус Христос щороку народжується і помирає у православних і 
католицьких храмах в дні Різдва і Пасхи. При цьому відбувається це в 
присутності і співдієвості всіх парафіян цих конфесій. 

Кожна релігія має свій специфічний культовий елемент, а в первісних 
релігіях навіть віровчення саме по собі мало менше значення, ніж 
дотримання і виконання обрядових форм. Зрештою культ постає як система 
духовного відчудження, що виникає на ранніх етапах людської історії і 
проявляється у формі певних практичних відносинах, які мають релігійну 
характерність Саме через культ людина своє сприйняття ідеї надприродного 
перетворює у чуттєві істоти. Істоти її уяви при цьому набирають тілесної 
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форми. В свідомості людини утворюється світ реальних відчуваних осіб, що 
мають якусь надприродну характерність..  

Культ у його широкому розумінні включає в себе всі види дій людини, 
що пов’язані з її релігійно-магічними уявленнями і мають відповідне їм 
смислове навантаження, а також пов’язані з ними й освячені ім’ям 
надприродного предмети, які, власне, й спрямовані на ці дії чи 
використовуються в них. 

Відтак, релігійний культ - це не лише спосіб своєрідного ореальнення 
релігійних поглядів, а й русло практично-духовного входження вірних у світ 
надприродного, канал зовнішнього виявлення їх релігійних почуттів. Історія 
не знає жодної релігії, яка б не мала культового елементу. Він може мати для 
кожного вірного свою систему - примітивну чи зраціоналізовану. Так, для 
Григорія Сковороди молитва, як складова культу, поставала у формі 
богодумання, а не якогось гучного словославлення, словоблагання чи 
рукомахання. 

Культ – це необхідна складова будь-якої релігії. Тут не можна 
погодитися з думкою тих, хто, посилаючись при цьому на деїзм, твердить 
про необов’язковість наявності в релігії культу. Але ж, що стосується деїзму, 
то він не є сповна релігією, а богословсько-філософською течією, яка 
припускає буття Бога лише як першопричини всього існуючого, а не як 
промислителя, в функціональності якого є й людина. Заперечує 
обов’язковість культу як складового елементу релігії дехто ще й на тій 
підставі, що його, дивись, немає у практиці в протестантів. Проте така 
аргументація безпідставна хоч б тому, що автор її сприймає культ лише у 
формі православної чи католицької літургії, обобрядованого святкового 
календаря та ін. При цьому він не зауважує на тому, що ранній християнсько-
обрядовий комплекс творився з розрахунку впливу його на неосвіченого 
вірянина. Йому достатньо було бачити і чути опредмечену його релігію, 
часто не вникаючи при цьому у її зміст. Протестантизм спростив обрядовий 
елемент християнства, створений його вселенськими соборами, отцями 
Церкви. Більше того, він усунув своєрідний поділ обрядового дійства на 
пасивних його сприймачів і своєрідних артистів-виконавців, цебто 
священослужителів. Традиційно усталена форма культу розрахована на 
загалом неосвіченого вірянина. Вірянин ХХ століття претендував вже на 
відслідковування змісту, а не лише пасивне сприйняття форми обрядового 
дійства. Форма вже не задовільняла його релігійність. Тут характерною є 
відповідь студента-українця із Аргентини на дорікання йому за ігнорування 
церковних богослужінь тоді ще єпископа УГКЦ Святослава (Шевчука). «В 
етнографічний музей можна ходити раз-двічі на рік, - зауважив юнак, - але 
щотижневої потреби в цьому немає». На здивування владики тим, що ми 
були присутні протягом п’яти годин на нічній Різдв’яній літургії, я зауважив, 
що ми при цьому були своєрідними «Ваньками-встаньками», бо періодично 
від тупої сидячки нас піднімали на якийсь літургійний акт. Ми були при 
цьому просто глядачами, а виконавцями – священослужителі. Порадив 
запозичити досвід у протестантів з активізації присутніх на богослужінні, 
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включення їх в обрядове дійство. Ще відчув тієї ночі себе великим 
грішником, бо ж весь час ми просили-молили Бога пожаліти нас, грішних, 
окормити своє благодаттю. 

Культ - це мова релігії. Всі його складові - предмети, дії, співи, інше - 
мають певне символічне значення і віроповчальний зміст, про що більш 
розлого мова йде в третьому розділі книги. Якщо у віроповчальному елементі 
різні конфесії мають багато спільного, то в їх культових системах, 
щонайбільше виражається їх своєрідність і відмінність. Культ відрізняє 
навіть конфесійно єдині православні церкви, скажімо, православну 
Українську і Російську. 

Але культ – це не лише форма ставлення віруючого до надприродного, 
а й, наголошу ще раз, форма відносин між віруючими, яка перетворює 
релігійний текст у факт соціального спілкування. Саме тому у широкому 
розумінні культ включає в себе всі види дій вірянина, що повязані з його 
релігійно-магічними уявленнями і мають відповідне їм смислове 
навантаження, а також повязані з ними і освячені ім’ям надприродного 
предмети, на які, власне, і спрямовані ці дії. 

Постаючи через культ у формі релігійно-практичної діяльності, релігія 
відтак є формою суспільних відносин, соціального спілкування, 
матеріалізованою у символічних факторах реалією. Ця діяльність, як частина 
духовного життя, є вторинною щодо матеріальної сфери життя людини, 
зорієнтована на його результативне виповнення.  

Релігійний культ не може існувати сам по собі, а має певну 
сакралізовану підоснову, як вже зазначалося, служить формою опредмечення 
віруючим своїх переконань. Саме це недає можливості винести його із 
цільного розуміння складових частин релігії, яка в символічній формі не 
лише відтворює почуття віруючої людтни, а й покликана підігрівати чи 
викликати у неї певний емоційний стан з тим, щоб в такий спосіб виховати у 
віруючих некритичне ставлення до змісту релігійного віровчення. 
Предметний характер релігійного світобачення, що ми знаходимо у 
релігійній обрядовості, робить її порівняно легко доступною для людей з 
низьким культурно-освітнім рівнем, емоційно-вразливих, надає їй рис 
«реальності», «об’єктивності» і далеко швидше й міцніше втілюється у 
свідомості вірян, ніж коли б пропаганда цих же ідей носила лише вербальний 
характр. 

Відтак, релігійний культ – це певне релігійне світоставлення, що 
обумовлене релігійним світорозумінням і світовідчуттям, конфесійно 
визначений засіб практичного впливу на надприродний світ. 

Правда, не будь-який культ є релігійним. Нам відомі такі явища, як 
культ розуму, культ особи та ін. Культ стає релігійниим тоді, коли він 
пов’язаний із релігійним світобаченням, коли він спрямований на 
встановлення контакту із надприродним світом, на вшанування його й 
одержання від нього висловлених благань у своїй молитві. 

Окрім культу, в зовнішній культурі релігії помітне місце займають 
різні релігійні організації як специфічні форми поєднання віруючих на основі 
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віроповчальних чи віросповідних принципів. Релігійні організації виникають 
насамперед на основі спільних інтересів, спільних потреб і прагнень 
послідовників певних віросповідань. Цілісність і єдність їх забезпечується 
сумісним визнанням, як свого, змісту певного віровчення (догматів, ідей, 
морально-світоглядних цінностей, традицій), його культового оформлення, 
прийняттям певних принципів, правил, розподілу ролей спільнотного 
співжиття.  

Відтак послідовники певного віросповідання утворюють релігійну 
спільність, в межах якої на основі різноманітних видів дільності – культової 
чи позакультової – виокремлюється певна система релігійних субгруп. При 
цьому існування та функціонування спільності як єдиного цілого 
забезпечується релігійною організацією. Побудова останньої зумовлюється 
традицією і звичаєм, церковним правом або статутом, певними конфесійними 
правилами, конституціями та ін. Організаційні принципи визначають її 
складові, сукупність позицій і ролей, правила субординації і координації 
діяльності віруючих індивідів та окремих ланок організації, вузли діяльності 
і, відповідно, групи діячів, покликаних забезпечити єдність означеної 
спільності. 

Залежно від призначення і функціональних ролей релігійні організації 
бувають двох типів. Організації релігійних потреб створюються віруючими 
на основі спільності їх релігійних інтересів, для здійснення спільних 
обрядових дійств, взагалі для забезпечення функціонування певного 
віросповідання у суспільстві, підтримання зв’язків з державними органами, 
суспільними організаціями, іншими конфесіями. Релігійного типу організації 
мають свої управлінські і виконавчі органи, певну управлінську ієрархічну 
структуру. До них насамперед належать церква, деномінація, секта. Їх 
різновидами є релігійна громада (парафія), сім’я одновірців, монастир, 
духовний навчальний заклад тощо. 

Залежно від умов виникнення та існування релігійні організації у 
християнстві набирають різні види – монархічний (католицизм, православ’я), 
парламентсько-королівський (англіканство) чи республікансько-
демократичний (баптисти, євангелісти та деякі інші протестанти). Саме з 
появою релігійної організації вирішуються питання контролю й авторитету. 
Організація відмовляється від особистого вирішення питань віри, релігійного 
індивідуалізму, не допускає свободи совісті у розумінні релігійної свободи 
особи, її власних розмірковувань у справі віри. Офіційно вимагається той 
мінімум релігійної і повсякденної поведінки, який фіксується зовнішніми 
показниками і який можна проконтролювати, зокрема це є відвідування 
будинку молитви, дотримання визначених приписів віровчення конфесії та 
ін. Засновник релігії звільнює своїх учнів від зовнішнього авторитету 
релігійної традиції («Ви чули, що сказано давніми…, а Я говорю вам…». – 
каже Ісус Христос). Він – єдиний авторитет для своїх послідовників, 
авторитет такий, що не легімітується якоюсь зовнішньою інституцією. а 
однією лише своєю особистістю, яка його ближніми сприймається такою, що 
має право і силу говорити істину. Релігійні маси мають бути організовані 
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зовнішнім авторитетом. Відтак в релігійній організації свобода 
особистнісного вирішення багатьох замінюється всесильним інституційним 
авторитетом. В християнстві таким виявився Ісус Христос.  

Описане нами вище – це є стадія постання нової релігії, що в багатьох 
випадках завершується створенням такої організаційної форми як церква. В 
християнстві церква характризується низкою специфічних ознак. Насамперед 
вона засвідчує себе як сакральне утворення надприродного походження, як 
містичне «тіло Христове». Церква завжди є церквою священиків, що 
виступають в ролі її функціонерів. 

З метою збереження духовної спадщини засновника певної релігії, її 
потрібно закріпити у належно фіксованих поняттях і доступних для масового 
сприйняття їх поглядах. Так виникає вчення-одкровення засновника релігії: 
живе слово устапає місце раціоналізації їх, інтелектуальному опрацюванню 
вірувань, релігійного досвіду. Відмінні варіанти такої інтерпретації 
створюють основу для утворення різних спільнот, навіть в межах однієї в тієї 
ж релігії. Формується традиція і з’являється духовенство як зберігач-
охоронець і посередник в передачі релігійної спадщини. Виникає феномен 
організованої релігії, зокрема з’являється релігійна християнська громада як 
обраний Богом народ. Всі разом такі громади - містично пов’язані духом 
Христа – утворюють церкву як «тіло Христове», в яку входять прийняттям 
таїнства хрещення і вкушанням тіла Господнього через таїнство причастя. Ця 
вихідна модель християнської церкви змінилася порівняно мало з часів буття 
конфесії в першому тисячолітті. 

Одна із важливих проблем церкви як релігійної спільноти пов’язана із 
ідентичною тенденцією різних її організацій канонізувати раніше з’явлені 
зразки відносин, принагідних для тих ситуацій, які мали місце в минулому, 
проте не відповідають новим умовам, умовам, що з’явилися опісля. 

При розгляді питань організації релігійного життя поруч із поняттям 
церква часто оперують поняттям секта. Останнє часто носить якийсь 
негативний підтекст неістиності, відступності, другосортності. При цьому й 
переклад слова, від якого воно походить, часто дають різний - відсікати, 
наслідувати, єресчити та ін. 

Німецький соціолог Е.Трьольч в праці «Соціальне вчення 
християнських церков і груп» (1912) засвідчив, що тексти Нового Завіту самі 
дають можливість виявити наявність у християнській релігії початкових 
етапів її становлення щонайменше двох організаційних форм – церква і 
секти. При цьому ці спільноти поставали тоді як самостійні релігійні 
утворення, а не як породження однієї іншою чи як модифікація однієї з іншої 
Е.Трьольч вказав на різні способи соціального вираження ними 
християнської ідеї: відмінність у розумінні християнської ідеї й етичних її 
вимог оформлюється черех різні соціальні утворення, через різні способи 
релігійної організації. Макс Вебер підтримав розмірковування Е.Трьольча. 
Він провів співставлення понять церква і секта за трьома групами ознак: 1) 
ставлення до світу; 2) критерій членства в них; 3) специфічна організаційна 
струкатура. В той час як церква прагне охопити своїм впливом більшість 
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членів суспільства, то секта існує лише для обраних. Секта тяжіє до 
керівника харизмативного типу, церква – адміністратвного. Секта теологічно 
орієнтована на фундаменталізм, тобто акцент робить на наявності лише в неї 
єдиноістинної і законної віри. На відміну від церкви секта не прагне до 
універсальності, намагається стати спільнотою «обраних». Сектантське 
богослужіння допускає спонтанність, менш формалізоване, ніж церковне, 
більш емоційне. Якщо секти є екслюзивними групами, то церкви – 
інклюзивними.  

Віруючі останнім часом все більше об’єднуються також за певними 
релігійними, громадськими, професійними, а то й політичними інтересами. 
Релігійні організації цього типу репрезентують різного роду місії, доброчинні 
товариства, освітянські, молодіжні, жіночі, профспілкові, капеланські 
об’єднання, конфесійно зорієнтовані партії тощо.  

Позакультові релігійні об’єднання існують як на моноконфесійному, 
так і міжконфесійному рівнях, як в межах однієї країни, так і на 
міжнародному рівні. До об’єднань цього типу належать, зокрема, Всесвітня 
Рада Церков, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 
Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань, Українське Біблійне товариство, 
Християнсько-республіканська партія тощо. 

Дехто із дослідників специфіки релігійної форми духовної діяльності 
людей до елементів її внутрішньої структури не включає релігійні інституції, 
бо ж, дивись, вони зобов’язані своїм існуванням наявності самої релігії, а до 
того ж релігія у своїх початкових виявах існувала і без наявності якоїсь своєї 
організації. Відомо, що був час первісної історії людства, коли функцію 
регламентатора духовного життя, його духовно-обрядового супроводу 
виконував старійшина роду. Та й у наш час маємо факти, коли певна частина 
віруючих, особливо із середовища інтелігенції, сповідують по-своєму 
релігію, особисто задовільняють свої релігійні потреби, не звертаючись до 
послуг церковно-релігійних організацій, штату служителів релігійного 
культу. В останні роки з’явилися навіть релігії однієї особи, лідери яких, 
посилаючись на діюче законодавство, наголошують, що воно не вимагає при 
реєстрації конфесії наявності певної організації із декількох осіб. 

Внутрішня структура і структурні закономірності релігії можуть і 
повинні розглядатися різнопланово, оскільки в самій релігії існують досить 
складні зв’язки і відношення між цілим і частинами, між окремим 
елементами релігії, між окремими сторонами і складовими частинами цих 
елементів та ін. Так, відомий соціолог релігії Ю.Левада структуру релігії 
розглядає як структуру релігійної поведінки або релігійної діяльності. 

У сучасній західній соціології релігії структура релігії вивчається лише 
у її зовнішніх соціальних проявах. Що ж стосується релігійної свідомості, то 
ця сторона релігії залишається нібито за сферою її компеттенції, оскільки, на 
думку багатьох західних релігієзнавців, релігійна свідомість індивіда нібито 
має якесь трнсцендентне, навіть незбагненне розумом джерело, а відтак 
принцтипово недоступне для наукового аналізу. Так, америкаанський 
соціолог Аллен Ейстер вважає, що потрібно досліджувати не релігію, а 
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переважно зовнішні прояви поведінки віруючих людей і відносини між ними. 
Тому термін «соціологія релігії» він пропонує замінити поняттям «соціологія 
релігійних інститутів». Ейстер виділяє три основні напрями соціологічних 
досліджень релігії: 1) вивчення різних видів і форм релігійної поведінки 
окремих індивідів; 2) вивчення соціальної ролі індивідів в різних релігійних 
організаціях; 3) вивчення соціального місця і соціальної ролі релігійних 
органгізацій. Але такий підхід до дослідження релігії є однобічним і науково 
безпідставним. Адже не можна вивчати специфіку «релігійної поведінки» 
людей поза зв’язком цієї поведінки із «релігійною свідомістю».  

Складна структурованість релігії засвідчує той тісний взаємозв’язок, 
який існує між її змістом і умовами її існування та функціонування. 
Традиціоналізована конфесійна структура зазнає помітних змін в процесі 
розвитку суспільства. Зокрема, зростає роль в релігійній системі її 
віроповчального елементу, спостерігається спрощення культової практики, 
все більше ієрархізованою стає організація релігійного життя, з’являється 
велике різноманіття позакультових релігійних об’єднань. Відтак хоч релігія і 
є виявом духовного світу особистості в її унікальному релігійному досвіді, 
вона має ще й своє суспільне життя, є важливою складовою культури 
народів.  

Розкриття функціональної ролі релігії - це виявлення тих суспільних та 
індивідуальних потреб, які вона задовольняє. Способи такого задоволення 
визначають поняття функції релігії. Водночас цим поняттям визначають 
також форми, способи і напрями впливу релігії на соціум, його структурні 
елементи, людські спільноти, особистість. Кожна релігійна організація має 
свої специфічні функції. Вони, як правило, розписані в якомусь спільнотно-
організаційному документі – статуті, положенні, угоді та ін.  

До числа найбільш загальних і характерних функцій релігії можна 
віднести зокрема світоглядну, виповнювальну (компенсаційну), інтегративну, 
регулятивну, комунікативну та культуротворчу. 

Той факт, що релігія постає в ролі засобу самовираження людини у 
світі, засвідчує функціонування її насамперед як світоглядного явища. Саме 
релігія, на думку відомого православного богослова М.Бердяєва, розкриває 
суб’єкту сенс життя, відповідає на його основні, життєзначимі питання, що 
стосуються його відносин із світом, з реальністю, із Всесвітом. Як світогляд, 
релігія дає віруючій людині певний набір символів, понять категорій, в 
межах яких вона визначає своє ставлення до світу. Саме в релігійному 
віровченні людина віднаходить загальну картину останнього, що грунтується 
на визнанні первинності щодо нього надприродних сил, можливості 
втручання їх в життя природи, суспільства, самої людини. 

Світоглядна функціональність релігії важлива, оскільки, вибудовуючи 
цілісну картину світу, вона розкриває можливості вільної і активної 
діяльності людини, пристосування до світу в межах «смислозадаючих рамок» 
релігійного світобачення, відчуття «смаку до життєдіяльності» як форми 
служіння Богу. Відомий релігієзнавець Р.Белла з цього приводу писав, що 
релігія постає в ролі символічної системи для сприйняття цілісності світу і 
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забезпечення контакту з ним як єдиним цілим, в якому життя і дії мають 
певні кінцеві смисли. Лише через віднайдення цих смислів людина підходить 
до усвідомлення сенсу свого життя. 

Виповнювальна (компенсаційна) функція релігії виявляється в тому, 
що віра в надприродне компенсує людині те, чого вона не може добитися 
реальними способами із-за своєї немочі. В світі релігії віруючий одержує 
емоційну втіху і надію на краще при зустрічі з якоюсь небезпекою чи ж з 
невизначеністю свого майбуття. Віра в Бога зводить до мінімуму 
невдоволення і розчарування, знімає психологічну напругу, викликану 
неминучістю смерті, через обіцянку можливості вічного життя в потойбіччі. 
Ефективну роль в цьому відіграє переключення уваги людини з турбот і 
тягот земного життя на діяльність, що зорієнтована на досягнення в 
майбутньому царства небесного. Виповнювальна функція релігії 
абсолютизувалася марксизмом в його відомій формулі «релігія є опіум для 
народу». 

Класичним зразком виповнювального гарантування щасливого майбуття 
людини є дев’ять заповідей блаженства, виголошених Ісусом Христом в 
знаменитій його Нагорній проповіді (Мф. 5). Заповіді ці дані християнам, щоб 
показати їм, які душевні настрої повинні вони мати, аби все більше 
наближатися до Бога і набувати святості. Якщо відомі десять заповідей 
Мойсея лише застерігали людину від певних дій, то Ісусові заповіді за 
дотримання убогості духом, милостивість, миротворчість, серцеву чистоту, 
зазнання гнаності й ганьби, тихе життя та ін. обіцяють нагороди у вигляді 
втіхи, наситення, помилування, зустрічі з Богом, гарантування Царства 
Небесного. «Яка користь людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою 
загубить», - застерігає Спаситель. Своїми заповідями він прагне відвернути 
людей від всіляких збочень в житті, зорієнтувати їх на добрі діяння, серед яких 
Ісус виокремлює любов до Бога і ближнього. 

Проте компенсаційну роль релігія відіграє не лише через надання 
людині віри в заступництво Боже, можливість втішитися й одержати 
помилування. Засобом реального практичного виповнення дійсності, 
задоволення ряду соціальних потреб слугує життя віруючого в релігійній 
громаді. Вона є специфічною формою колективного страхування своїх членів 
на випадок одинокості, захворювання, втрати працездатності. Саме в 
релігійній громаді віруючий одержує не лише духовну втіху, моральну 
підтримку, а й потрібну за нині існуючих труднощів життя матеріальну 
допомогу. 

Забезпечуючи людину можливістю спільнотного життя чи то в громаді, 
а чи ж в церкві в цілому, релігія тим самим відіграє інтегративну функцію. 
Інтеграція віруючих відбувається не лише на основі спільності віри, а й на 
основі великого різноманіття спільної діяльності. «Віра без діл мертва», - 
зауважує Святе Письмо (Як. 2:20). Останнє особливо зримо виявляється в 
діяльності різних згромаджень вірних в Греко-Католицькій Церкві. Якщо одні 
з них виконують освітницьку функцію, то інші виконують функцію опіки за 
престарілими і немічними, функцію катехізації, благодійництва тощо. 

23



Інтегративна функція релігії виявлялася особливо на ранніх етапах 
життя людини, об’єднуючи членів роду чи племені дотриманням певних 
звичаїв і виконанням обрядів, нормуючи певним чином їх поведінку. Релігія 
виконувала також роль невід’ємного елементу таких історичних спільнот як 
народність і нація. Саме на основі спільності вірувань поставали в минулому 
держави, а боротьба за національну незалежність виливалася в боротьбу за 
рідну віру свого народу проти іновірців. Згадаймо тут принагідно 
національно-визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана 
Хмельницького, яка велася під прапором боротьби за православну віру, 
проти насадження окупантами-поляками на українських теренах 
співзвучного їм католицизму. Виявом інтегративних дій релігії є національні 
церкви українського народу, серед яких Українська Православна Церква 
Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква і 
Українська Греко-Католицька Церква.  

В окремі історичні епохи інтегративна функція релігії може набути 
протилежну самій собі дезінтегративну форму. Слугуючи в одному випадку 
засобом поєднання людей на основі певних інтересів, вона водночас може 
руйнувати інші суспільні відносини, породжувати небажані протистояння. 
Це мало місце і в історії України. Якщо прийняття християнства на початку 
консолідувало український народ, то конфесійний поділ на православ’я і 
греко-католицизм, який наступив після Берестейської унії 1596 року, 
спричинив регіоналізацію України за конфесійною ознакою, а відтак зробив 
її легкою здобиччю для хижацьки налаштованих щодо неї сусідніх держав, 
часто призводив до ворожих протистоянь «України з Україною». Нині деякі 
суспільні сили через ідею «русскости» православ’я прагнуть «обгрунтувати» 
необхідність утворення на замін колишнього СРСР якоїсь східнослов’янської 
держави. 

Близькою до інтегративної є комунікативна функція релігії. Завдяки 
широкій функціональності релігія постає формальною основою зв’язку між 
людьми, які належать до одного віросповідання. Релігійна комунікація має 
свою структуру, що включає в себе різні процеси взаємодії - спілкування, 
соціалізацію, передачу релігійного досвіду, обмін і засвоєння інформації, 
зміцнення зв’язків та ін. Зрізами релігійної комунікації є вертикальний, що 
постає у вигляді богоспілкування, і горизонтальний, що виявляється в 
процесі культової діяльності, під час обміну релігійною інформацією. 
Релігійна комунікація вірних відбувається і поза громадою. 

Важливою функцією релігії є регулятивна. Будь-яка релігія створює 
свою систему, норм і цінностей, приписів і заборон, що регламентують 
поведінку людини, задають її певні типи. Так, особливо детально нормує 
життя правовірного єврея іудаїзм. Релігійні заборони і приписи 
перемішуються в нього із житейськими нормами, звичаями і традиціями. 613 
заповідей іудаїзму освячують кожну сферу буденного життя віруючого іудея 
від громадянського права до особистої гігієни. 

Моральне життя іудея, як і християнина, нормують відомі 10 заповідей, 
одержаних Мойсеєм від Бога десь 3000 років тому для іудеїв на горі Синай. 
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Здобуття вічного життя Ісус Христос пов’язував з дотриманням цих 
заповідей, які визначають обов’язки людини щодо Бога чи ближнього, хоч і 
визначив саме відмінні від Декалогу ті дев’ять Заповідей блаженства, саме 
якими має жити християнин. До іудейського Декалогу входять такі моральні 
заповіді, як шануй батька твого і матір твою, не вбий, не твори перелюб, не 
кради, не лжесвідч та ін. Релігійні норми за характером регулювання 
поведінки поділяються на зобов’язуючі і забороняючі, за суб’єктом приписів 
– на загальні, групові й особистісні, за характером діяльності і відносин - на 
культові і організаційно-функціонуючі. 

Регулятивна функція релігії щодо моралі вимагає визнання її принципів 
як Божих заповідей і настанов. Відтак релігія в житті віруючого стає 
легітимізуючим (узаконюючим) чинником. 

Соціальні функції релігії не співпадають із соціальними функціями 
релігійних організацій. Протягом всієї історії релігії останні виконували 
помітну культурно-транслюючу функцію. В наш час релігійні інституції все 
частіше прагнуть перебрати на себе політичні та освітні функції. Водночас і 
політика подеколи прикривається релігійним одягом, слугується підтримкою 
релігійних організацій. 

Соціальна роль релігії, її складових, конфесій, організацій помітно 
видозмінюється. Вона залежить від місця релігії в суспільному житті, системі 
релігійних організацій світу і країни, соціальних установок і рівня політизації 
її інституцій. Виділяється три рівні вияву функціональності релігії - 
історичний (все суспільство, його історія), макрорівень (конкретне 
суспільство, держава, регіон, значні людські спільноти) і мікрорівень (малі 
соціальні групи, окрема особистість).  

Процес функціонального впливу релігії, релігійних організацій на 
суспільство характеризують поняття сакралізація і секуляризація. Якщо 
перше з них відображає процес розширення простору і сфер функціонування 
релігії, то друге - характеризує звуження її впливів, звільнення 
життєдіяльності людей від релігійно-церковного санкціонування. В наш час 
процес секуляризації особливо виявляється серед молоді. Певно що це 
послужило для примаса Англіканської церкви основою його заяви, що 
британці відчувають алергію щодо релігії і за нинішнього стану речей для її 
зникнення досить одного покоління. Про необхідність звернути увагу на 
молодь як майбутнє Церкви закликав і папа Франциск у своїй цьогорічній 
різдв’яній промові, звернутій до Риму і всього світу.  
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Глава І. ВІРОПОВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
РЕЛІГІЙНОГО ФЕНОМЕНУ В ОСОБЛИВОСТЯХ 
ЙОГО КОНФЕСІЙНОГО РІЗНОМАНІТТЯ І ЗМІН 

 
1.1 Суспільні запити на трансформацію  

віроповчального елементу релігії 
 
Класичною для українського академічного релігієзнавства є 

сформульована професором А.Колодним дефініція релігії як засобу 
самовизначення людини у світі на підставі усвідомлення нею своєї 
богоподібності чи богопричетності2. Вважаємо таке людиномірне визначення 
цього особливого феномену людського буття цілком слушним і безумовно 
ключовим для нашого застосування цього терміну.  

Загалом українське академічне релігієзнавство, інституйоване його 
Відділенням в Національній Академії наук України, застосовуючи 
структурно-функціональний підхід до осмислення свого предмету – релігії в 
усьому комплексі її функціонуючої системи – впродовж усіх 26 своєї років 
ретельно досліджувало як структурні компоненти, що складають собою 
феномен релігії, так і особливості її функціонування як специфічної 
органічної цілісності3, що діє як система взаємопов’язаних елементів, кожен 
з яких, маючи власне функціональне (суспільно-історичне) призначення, 
водночас постає вагомим чинником як впливу релігії на суспільство та 
людину, так і саморозвитку релігії як особливого феномену людського 
життя. Оскільки академічному релігієзнавству досяжний для дослідження 
лише той бік релігії, який фіксовано проявляється в людському житті, нашим 
завданням є зрозуміти, по-перше, яким чином релігія впливає на суспільство 
та людину, по-друге, як суспільство та людина впливають на релігію, і, по-
третє, з’ясувати умови, кореляцію та наслідки цих взаємовпливів.  

Академічні українські релігієзнавці свідомі того, що той бік релігії, 
який є предметом спеціального зацікавлення теологів та релігійних філософів 
і є, на їхню думку, джерелом та першопричиною як релігії, так і світу 
загалом, включно з його людським виміром, знаходиться поза межами наших 
пізнавальних можливостей та не піддається фіксації, вимірюванню, аналізу й 
дослідженню наявними в людини засобами. Однак саме ця внутрішня 
релігійна основа, так би мовити “річ у собі” релігії – божественне чи 
надприродне, є атрибуцією та сутнісною властивістю релігії як такої, що 
вирізняється з-поміж усіх знаних людиною феноменів. Оскільки ж науковці-
гуманітарії мають змогу пізнавати лише людськими засобами, в межах 
людських вимірів і власне людського світу, до якого вони належать, то й 
релігія для них постає як власне людський феномен, який, на відміну від 
будь-яких інших суспільних феноменів, вкорінює людську свідомість у дещо 

                                                 
2 Колодний А. М. Історіософія релігії. Монографія. – К.:УАР, 2013. – С.5. 
3 Про принцип цілісності див: Там само. -С.25-26. Про функціональність див.: 
Функціональність релігії. Монографія. – К., 2017.  
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(божественне, надприродне), що знаходиться понад досяжними людському 
пізнанню вимірами світу. А як власне людський феномен релігія 
щонайперше виявляється на рівні свідомості людини саме у цьому 
суб’єктивному, постаючи як “засіб самовизначення людини у світі на 
підставі усвідомлення нею своєї богоподібності чи богопричетності”. 

Тож щонайперше функціональне призначення релігії – бути 
ефективним засобом самовизначення людини у світі, а для цього - 
забезпечувати світогляд віруючого додатковими параметрами для орієнтації 
у світі, житті, відносинах. Світогляд людини, її світо- та само-розуміння, 
світо- та само- пізнання і відчуття, спосіб дії та цілеспрямованість цілої 
життєдіяльності залежать зокрема і від того, чи присутнє (і саме яке) у 
свідомості людини уявлення про надприродне, які регламентативні 
механізми та критерії оцінки цим уявленням закладаються, які моделі 
поведінки задаються.  

Водночас українські релігієзнавці в аналізі релігії спираються на 
принцип історизму4, адже будь-який суспільний феномен в процесі 
історичного поступу людства чи людських спільнот зазнає трансформацій. 
Так само певних трансформацій зазнають і релігійні уявлення про предмет 
віри – божественне чи надприродне, навіть у межах однієї релігійної 
парадигми. Цей процес безумовно певною мірою корелюється із 
трансформацією уявлень людини про світ, обсягом засвоєного наукового 
знання про природне, історичне, суспільне тощо. Простіше кажучи, релігію 
чи релігійні уявлення жодним чином не можна вилучити і розглядати окремо 
від суспільно-історичного процесу, у якому живуть і розвиваються люди та 
спільноти, що є її носіями, зароджуються та перетворюються у дещо нове 
культури та епохи. Тому релігію, як цілісну органічну систему 
взаємопов’заних елементів, що включено функціонує у ширшій системі 
людського буття, слід аналізувати контекстуально. І тут науковий доробок 
Відділення релігієзнавства є вагомим. Так, протягом останніх років було 
видрукувано наукові монографії «Релігія в контексті суспільної свідомості» у 
2015 році та «Релігія в контексті духовного життя» в 2012 році, в яких 
українськими релігієзнавцями аналізувалась контекстуальність релігійних 
парадигм, кореляція релігійних ідей та суспільних запитів на такі.  

Водночас, перебуваючи в ситуації перехідного суспільно-історичного 
етапу, сучасні українські релігієзнавці мають можливість аналізувати 
контекстуальність релігії не опосередковано, а безпосередньо спостерігаючи 
за тим, як релігії та конфесії, будучи включеними у суспільну дійсність, 
реагують на ті чи інші нагальні суспільні запити. Як зрештою і відстежити, 
які ж суспільні запити стосуються релігії і чи релігійні парадигми у їх 
різноваріативному конфесійному вираженні спроможні та яким чином 
відповідати таким. Більше того, зрозуміти як ті чи інші дійсні обставини та 
потреби суспільства впливають на трансформацію релігії в її цілісності та на 
її сутнісний, фундуючий всю релігійну систему віроповчальний елемент.  

                                                 
4 Див.: Колодний А.М. Історіософія релігії. - С. 26 і далі. 
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Тут доречно зауважити, що серед релігійних мислителів та 
конфесійних теологів знайдуться такі, які дорікатимуть нам, ніби саме 
формулювання “трансформація віроповчального елементу релігійної 
системи” є некоректним. З їхньої точки зору ось цей фундуючий релігійну 
систему “віроповчальний елемент” є непорушним базисом, на якому 
збудована вся релігійна система, оскільки в ньому закладено остаточну 
істину божественної чи надприродної реальності. Однак, оскільки ця вічна 
істина має бути висловленою людською мовою, чи принаймні мовою, 
зрозумілою людині в її конкретному життєвому контексті, зумовленому 
зокрема й земними та суспільними мінливими реаліями, то вона має 
контекстуальне прочитання. І з точки зору людського розуміння цієї 
безумовної істини віроповчальний елемент релігійної системи таки 
трансформується протягом історії розкриття змісту надприродного 
всеохопного знання. Великою мірою це відбувається ще й тому, що 
“віроповчальний елемент” релігійного комплексу містить не лише фіксоване 
уявлення про те (надприродне), що принципово не може бути повністю 
осягнуте та здобуте людськими засобами пізнання, а відтак з необхідністю 
потребує “прийняття на віру”, але ще й має методологічне орієнтування – 
повчання. А ось повчати людину, навіть тому, що необхідно прийняти на 
віру, доводиться із застосуванням конкретних дієвих в певному середовищі 
та обставинах методик, роз’яснюючи зрозумілою людині мовою та згідно з її 
конкретною життєвою актуальністю.  

Тож необхідно трансформації піддаватиметься щонайперше 
методологічна складова (повчання, його методи, форми тощо), адже якщо в 
попередні епохи доцільно було повчати, спираючись на чуттєвість із 
задіянням образного сприйняття (через культ та обряд) та із монологічним 
викладанням тотальної догми (догматизм), то наші сучасники швидше 
повчаються з опертям на раціональне доведення (критично-аналітичний 
підхід) та демонстрацією правильної моделі поведінки в процесі набуття 
особистого життєвого досвіду (міжособистісна взаємодія).  

Але при цьому трансформується також і змістовна складова 
віроповчального елементу, бо зміст, через який розкриваються вічні, 
надприродні, божественні сенси, має бути зрозумілим конкретній людині в її 
специфічних культурно-історичних обставинах, з нагальними буттєвими 
запитами, мінливим перебігом подій, життєвою ситуацією, мовою, якою вона 
спілкується, та тими значеннями, які у цій мові фіксуються. Зрештою, такий 
зміст має узгоджуватись і з тим набутим людським знанням, яке наповнює 
світогляд певної людини. 

У сучасному світі з надзвичайною силою актуалізувались такі релігійні 
функції як аксіологічна, морально-регулятивна, світоглядно-компенсаторна. 
Простіше кажучи, сьогодні релігійне віроповчання є актуальним, якщо воно 
обґрунтовує: 1) ті сакрально-духовні цінності, визнання яких робить 
людину винятково цінним співдіячем у справі творіння, збереження, 
примноження життя та світу, Богом створеного; 2) ті морально-етичні 
настанови, слідуючи яким людина у своїй земній життєдіяльності виступає 
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посланцем Бога у конкретних обставинах, що знає про свою відповідальність 
і діє як знаряддя Творця життя, носій добра, любові, життя; 3) ті сенси, 
орієнтація на які визначає людину як істоту, що перевершує будь-який 
локально обмежений тимчасовий контекст і здатну подолати незборимі 
обставини своєю причетністю до вищого, вічного, справжнього, істинного, 
поступове формулювання яких є ресурсною базою активної свідомої 
життєдіяльності людини.  

У процесі послідовної секуляризації вплив релігії на людські спільноти 
та їхній спосіб світосприйняття, світорозуміння та життєдіяльність суттєво 
зменшився. Поступова диференціація форм суспільної свідомості призвела 
до того, що релігії в її варіатизованих різними конфесіями й традиціями 
виявах, лишився для опіки сегмент морально-духовного впливу на людство 
та сенсовонадихаючого на персону. І така ситуація вважалась виправданою і 
доцільною, особливо зважаючи на ту шкоду, яку приносили людським 
спільнотам спроби надати релігійної легітимізації суто політичним чи 
економічним рішенням конкретних окремих суб’єктів. Зловживання релігією 
для прикриття приватних економічних чи політичних інтересів призводили 
до негативних наслідків в суспільній дійсності, а іноді й до війн та 
екстремізму. Однак з початком ХХІ сторіччя та подієвою дискредитацією 
сучасних світських ціннісно невмотивованих регулятивних форм організації 
суспільної дійсності, стає очевидним що релігії не вичерпали свого 
суспільно-регулятивного потенціалу. Відтак одним із тих світоглядних 
викликів, відповідь на який водночас створює і нові можливості для 
віроповчального елементу релігії, є секуляризація. Своєрідний реванш 
світоглядного впливу релігій називають процесом десекуляризації 
(повернення релігії у ті сфери суспільного буття, звідки її було витіснено 
раніше). 

Крім того й кількісне накопичення наукового знання людства про 
оточуючий світ насправді не дає можливості людини вирішити головну 
пізнавальну проблему – зрозуміти себе, своє життя, світ цілком, знайти 
свій сенс. Гуманітаристика спродукувала величезну кількість концепцій 
щодо цих проблем, однак не виробила придатних критеріїв встановлення їх 
істинності. Стало очевидним, що багато знання й накопичення великого 
масиву інформації про світ природний та людський, як і розробка щораз 
ефективніших технологій перетворення дійсності та методологій керування 
суспільними процесами, не роблять людину ані щасливішою, ані 
відповідальнішою. Ті самі наукомісткі сучасні технології, зрештою, здатні як 
служити на користь людству, так і спричинити незворотну шкоду. Та й саме 
поняття “користі” релятивізується залежно від специфічної точки зору 
конкретного суб’єкта інтересів. Тож і кількісне накопичення знання про світ 
людиною (яке зрештою призвело людину до розгублення під завалами 
неосяжного знання про найрізноманітніші окремі елементи) також стало, з 
одного боку, викликом, а з іншого – новою можливістю для віроповчального 
елементу релігійної системи актуалізуватись у сучасному світі.  

29



Враховуючи, що такі “суб’єкти інтересів” перебувають у системі 
нашого світу і формулюють свій приватний інтерес часто наперекір 
приватним інтересам інших, зрозуміло, що досягти якогось конвенційного 
порозуміння важко, адже хтось, хто має можливість застерегти власний 
приватний інтерес, спробує це зробити із застосуванням усіх доступних 
засобів і технологій, нехтуючи інтересами інших. Уявлення про “загальний 
інтерес” чи “конвенційно встановлені всіма визнані й дотримувані норми 
поведінки” є утопічним й маніпулятивним. І якщо не спиратись у своїх 
міркуваннях на якусь певну точку зору універсального чи абсолютного 
суб’єкта інтересів (скажімо трансцендентного Бога) щодо світу й людини, 
то важко навернути вихованих в утилітарному прагматизмі сучасників до 
відповідальної соціальної, політичної, економічної, екологічної діяльності. 
А це томц, що вони вважатимуть саме свій окремий приватний інтерес 
пріоритетним.  

Відповідальна ж діяльність передбачає відповідальну свідомість. 
Відповідальна свідомість продукується такою світоглядною диспозицією, де 
суб’єкт самоусвідомлення не лише ідентифікує себе відносно інших, але й 
щомиті відповідає перед цими іншими за кожну свою дію (узгоджує мету та 
методи, звітується). Найвдалішим “Іншим”, перед яким щомиті звітується 
окремий суб’єкт самосвідомості, очевидно для вірянина постає Бог.  

Для прикладу, екологічна свідомість може випливати з двох різних 
життєворегламентативних настанов: 1) самозвітність особи перед 
природою, світом, всесвітом (вимір загального чи всезагального за 
відсутності параметрів “надприродного”, сакрального змісту; внутрішньо 
системний або системний суб’єкт інтересів, темпорально й локально 
обмежений) чи 2) звітність особи перед Творцем світу за його збереження 
(присутній надприродний рівень, сакральне – трансцендентний суб’єкт 
інтересів, відповідальність людини за наслідки життєдіяльності набуває 
позатемпорального й позалокального виміру). А) Перший варіант актуальний 
для такого світорозуміння, що не містить уявлень про надприродне 
(потойбічне) чи ж не звертається до них в поясненні поцейбічного. Світ, 
якщо він і поділяється на природне/надприродне, тимчасове/вічне, 
поцей/потойбічне, то такий поділ в усякому разі не впливає на 
самовизначення особи в світі, регламентацію та мотивацію її 
життєдіяльності. Б) Другий варіант світорозуміння навпаки - передбачає 
диспозиційну присутність іншої, крім власної, свідомості (самосвідомості) чи 
її абсолютного ідеального аналогу, здатної сприймати, аналізувати, фіксувати 
і оцінювати наслідки життєдіяльності людини керуючись досконалішими 
критеріями розрізнення блага та шкоди, ніж доступні вміщеному в систему 
світу індивіду. Подібним чином ми можемо говорити про два джерела 
відповідальності і щодо економічної, політичної, правової, соціальної 
самосвідомості.  

Очевидно, що в першому випадку суб’єкт свідомості обмежує свою 
відповідальність конкретизованим історично та географічно контекстом, 
локалізує певними темпорально короткостроковими та поверхневими 
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наслідками. Це – світоглядно визначені онтологічні параметри його життя. У 
цьому разі свій утилітаристськи-прагматичний підхід до оточуючого він 
корегує й дозує, бо розуміє, що сам залежить від оточуючого, і, споживаючи 
його бездумно чи неефективно, втрачає власні перспективи на майбутнє. Тут 
можна говорити про регулятивні механізми утилітаристсько-прагматичного 
підходу, що методологічно випливають із раціональних процедур розрахунку 
можливих ризиків й позитивних перспектив.  

У другому випадку відчуття співпричетності до творця чи джерела 
світу (діалогічної, енергетичної) робить суб’єкта свідомості відповідальним 
не тому, що він, як частина чи елемент системи, залежить від її виживання, а 
з метою збереження та примноження самого життя. Відтак при цьому 
відповідальність перевищує горизонт очікувань й життєвого контексту 
людини. Цей другий підхід спирається на понадраціональні процедури, 
передбачає ціннісну мотивацію вищого рівня, яка виходить за межі простого 
самозбереження індивіда чи у статусі частини роду, системи, механізму до 
якого він належить, а чи ж як окремішнього автономного організму, що 
протистоїть середовищу, або ж використовує таке для власного виживання. 
Підзвітність особи суб’єкту вищого виміру дійсності засвідчує і делегування 
йому повноважень (як унікальному у цій характеристиці співпричетності 
самому джерелу буття), притаманних Творцю, накладання на його свідомість 
відповідного усвідомлення цієї своєї ролі у світі. 

У цьому ж напрямку варто нагадати, що утилітарний прагматизм, 
регульований формальними процедурами та регламентований раціональною 
доцільністю, що визначав економічні, політичні, правові, суспільні й 
господарські форми розвитку людства протягом минулого сторіччя, виявився 
неспроможним стримати волюнтаристсько-егоцентричні прагнення окремих 
суб’єктів, які отримали доступ до владних та фінансових ресурсів. 
Неспроможним саме тому, що розраховував раціональними процедурами 
приборкати дораціональний вольовий потяг егоцентричного суб’єкта до 
задоволення своїх інтересів за рахунок інших. Натомість релігійний світогляд 
накладає обмеження на волюнтаристсько-егоцентричні нахили окремих 
суб’єктів, адже ставить їх у диспозицію залежності від значнішого суб’єкта – 
Творця чи джерела світу – нераціонально, через віру в Бога. Таким чином 
релігійний світогляд мотивує до вищого рівня відповідальності особи за 
наслідки її життєдіяльності, врахування користі не лише егоїстично-
приватної, але і загальної та всезагальної. Отже, наслідки утилітарного 
прагматизму як стратегічної моделі сучасної людської діяльності є тим 
викликом, що для уникнення запрограмованих ним загроз, потребує 
вирішення за допомогою віроповчального елементу релігійної системи 
сьогодні. 

З іншого боку, і постмодерн, що необачливо урівняв в правах будь-які 
дискурси й наративи, завдяки інформаційній добі помножив розгубленість 
людини як суб’єкта самосвідомості. З’явилась необхідність не просто 
вибирати з пропонованої безлічі альтернативних дискурсів та наративів той, 
що відповідає ситуативним потребам людини, але постала необхідність для 
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суб’єкта самосвідомості відшукати нові чи оновити традиційні критерії 
розрізнення дискурсів та наративів на адекватні й фальсифікаційні. Особливо 
з урахуванням того, що свідома особистість хоче не належності до 
привабливого симулякру, а справжнього життя, у якому має можливість 
реалізувати й актуалізувати себе як діяльну живу персону. Релігійний досвід 
Божої присутності, конфесійно артикульований, що фіксується свідомістю 
віруючого, може бути таким критерієм, який допомагає вирізнити дійсність 
від її імітації (відрізнити життя від його штучно створеного інформаційними 
технологіями симулякру). Тому викликом і новими умовами для актуалізації 
віроповчального елементу релігії сьогодні є також релятивізація точок зору і 
нігеляція авторитетних моделей світорозуміння, здійснена під впливом 
постмодерних підходів у світорозумінні. 

Простіше кажучи, релігія сьогодні знову стала потрібна людині у 
зв’язку з втратою справжнього сенсу життя і відчуття персональної 
цінності та відповідальності за свою життєдіяльність. Це було 
спровоковано: 1)заспокоєнням від віри у всесильність раціональних 
регулятивних механізмів налагодження суспільного співжиття, їх 
спроможність створити постійну зону комфорту для всіх; 2) нівеляцією 
критеріїв розрізнення різних дискурсів та наративів в ситуації їх кількісного 
накопичення й довільного використання для приспання суб’єктивної 
свідомості у штучно створеному симулякрі зони комфорту, що підміняє 
дійсність й відволікає суб’єкта від свідомої ціннісновмотивованої (духовні 
цінності вищого виміру) діяльності.  

Ця проблема на глобальному рівні проявляється у кризі сучасної 
глобальної політичної та економічної систем, в її неготовності протистояти 
волюнтаристським зловживанням окремих суб’єктів, які нехтують 
загальновстановленими конвенційно визначеними правилами поведінки, 
ведення бізнесу, налагодження економіки, заради приватної користі 
переступають суспільні норми, загальнолюдські права, застосовують 
політичні й дипломатичні процедури та будь-які засоби, зокрема й збройно-
агресивні, для вдоволення особистих інтересів та потішення власного потягу 
до виживання (за рахунок інших) та влади (над іншими). Виявами такого 
нехтування на глобальному рівні є тероризм, екстремізм та війна задля 
перерозподілу земних ресурсів і перекроювання ігрового поля політично-
економічної системи.  

Наслідки цих тенденцій сьогодні гостро відчуває Україна, що стала 
об’єктом загарбницької гібридної війни з боку Російської Федерації. І це дає 
українським релігієзнавцям додаткові шанси прослідкувати те, яким чином 
віроповчальний елемент релігійних систем може проявитись як дієвий 
фактор руйнування, збереження чи перетворення у якісно нову форму 
світового порядку; посприяти виробленню людством, людськими 
спільнотами та особами адаптативних механізмів у зміненому 
ландшафті суспільної дійсності чи стати засобом формування нової 
стратегії гармонійного співжиття в епоху, що лише починається. Але 
такі можливості відкриваються лише перед тим віровченням, яке є 
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зрозумілим, контекстуально прочитуваним, яке відповідає на ті нагальні 
запити, які стоять перед конкретною людиною, її земною мовою. Ба, 
більше – яке цією земною мовою, зрозумілою конкретній людині у її 
життєвих ситуаціях та індивідуальних і групових ідентичностях, таким 
чином висловлює надприродні сенси та сакральні змісти, що це 
висловлювання стає моделлю ефективного виживання цієї конкретної 
людини в її нагальних обставинах (з урахуванням інтересів самого 
життя та з опертям на норми й механізми ефективної взаємодії, 
закладені самим Творцем).  

Відтак суспільні запити на релігійні віроповчальні роз’яснення 
сьогодні пов’язані із необхідністю дати людині сенс особистого життя 
та ціннісно вмотивувати до відповідальної життєдіяльності на різних 
рівнях буття.  

Однак, зрозуміло, що традиційно сформульовані віроповчання, 
узгоджені з онтологічними, екзистенційними, гносеологічними, 
аксіологічними, методологічними, історіографічними параметрами 
суспільного контексту їхнього формулювання (що знаходяться в минулому і 
“прописані” у інших культурно-історичних обставинах згідно з іншим 
світоглядним ландшафтом), потребують трансформації у змінених 
інформаційно-контекстуальних умовах. Людина хоче отримувати відповіді 
на свої межові питання зрозумілою їй мовою і згідно з тими життєвими 
обставинами, у яких вона перебуває безпосередньо, та тими світоглядними 
параметрами, які вона засвоїла стосовно природного та суспільного 
середовища з інших – нерелігійних джерел (наукове знання, культура, 
мистецтво, політика, право, традиція, соціалізація, життєвий досвід тощо). 
Людина шукає відповідей на конкретні питання та дієвих моделей 
розв’язання тих життєвих проблем, з якими вона стикається у своєму 
повсякденні, але не всупереч, а з врахуванням уже наявних у її свідомості 
дієвих моделей світо- та саморозуміння.  

Визнаємо, що поняття “повсякдення” є відносним. І сучасне 
повсякдення мешканця якоїсь економічно розвиненої західно-європейської 
країни є відмінним від повсякдення мешканця прифронтового містечка, що 
ситуативно піддається обстрілам, де повністю зруйновано економічну 
інфраструктуру та не діють правові регулятори поведінки. Як 
відрізнятиметься і, скажімо, “повсякдення” офісного працівника успішної 
компанії у якомусь мегаполісі правової західної держави та “повсякдення” 
воїна ЗСУ, що в окопах під Донецьком стримує російську збройну агресію на 
Сході України. У цих різних “повсякдень” різні гострі проблеми і у їхніх 
мешканців відмінні питання, які вони задаватимуть, зокрема і носіям 
віровчення. У перших варіантах з наведених прикладів “віяла можливих 
повсякдень” запит до релігійних віровчень буде у напрямку “пошуку дієвих 
механізмів налагодження гармонійного життя та взаємодії”, у других – 
“пошуку тих цінностей, які роблять неспростовною вартість людського 
життя, тих сакральних сенсів, що мотивують на дієвий спротив небуттю”. 
Перші – у так званій “зоні комфорту”, другі – в “епіцентрі дійсності”, де 
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проблема виживання людини, особи, персони надто гостра. Однак через те, 
що ці “віяла наявних повсякдень” (чи на вісі “буттєвих обставин”, чи на вісі 
“специфіки перебігу життєдіяльності”) існують в одному часі і в 
наближеному цивілізаційно-інформаційному просторі, дещо споріднюватиме 
ці запити. Це дещо – особливий попит нашої культурно-історичної доби 
на персонально цінне, персонально важливе, персонально болюче та 
персонально дієве. Бо сучасність бачить людину у ракурсі персони – вільної, 
дієвої, відповідальної, самостійної, наділеної свідомістю та волею 
особистості, а не, як то було притаманно попереднім епохам розвитку 
людства, – “частиною природи”, “членом роду”, “індивідом, включеним в 
спільноту”, “елементом механізму”, “сегментом системи”. 

Тому віровчення сьогодні щонайперше потрібне не як спосіб 
легітимації тієї чи іншої політичної, економічної, господарської чи іншої 
діяльності колективів, а як персональний засіб вмотивування вільної 
особистості до відповідальної життєдіяльності. Віроповчання не має бути 
збіркою чітко сформульованих догм, норм і приписів, що визначають 
зовнішнім чином людську поведінку й фіксують жорсткі параметри 
світосприйняття, а навпаки – ефективним засобом ціннісно-вмотивованій 
особистості віруючого зорієнтуватись в конкретній життєвій ситуації 
для того, щоб вільно діяти зважаючи на її персональну відповідальність 
перед Господом (не остаточна карта, а дієвий метод для самоорієнтації та 
життєдіяльності).  

Загалом сучасний персоналізм, що заохочує відповідальну свідому 
особистість до взаємодії з іншими відповідальними свідомими 
особистостями, є тим потужним засобом, завдяки якому з’являється 
перспектива у сучасному світі подолати соціальну безвідповідальність, 
апатію, ентропію, до яких спричинив утилітарний прагматизм й 
маніпулятивно-інформаційні технології керування суспільними процесами. 
Релігія є унікальною ціннісно-мотиваційною ресурсною базою для того, щоб 
безвідповідального бездумного виробника/споживача матеріальної та 
інформаційної продукції вирвати з тенет системної залежності – зробити 
особистість відповідальним перед Господом діячем у світі. Однак для цього 
релігія й сама повинна відмовитись від ролі засобу вмонтовування 
людини як елемента у якусь замкнуту систему. Не маючи сьогодні 
можливості підпорядковувати інші системи суспільного керування (політику, 
економіку тощо), релігія повинна мати гідність не ставати їхнім знаряддям 
поневолення людини, що дасть віруючому додаткові можливості 
вивільнитись від системної залежності.  

Тому тематично віроповчання щонайперше мають 
зосереджуватись саме у сегменті релігійної компетенції: відносини між 
Богом та Людиною, самовизначення людини згідно з її наділеною Богом 
природою; свобода та гідність людини як відповідальної перед Богом 
діяльної особистості; священна цінність створеного Богом життя; 
особистісне сумління як звітність перед Богом; правда як адекватне 
вираження дійсності засвідчене щирою людською та трансцендентно-
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іманентною Божою свідомістю; любов, як знаряддя відповідального 
співтворення світу людиною, що наслідує Творця. Ціннісно вмотивувати 
людину до активної відповідальної життєдіяльності – ось головне 
завдання віроповчального елементу релігійної системи сьогодні. Тобто 
віроповчальний елемент релігійної системи має сьогодні щонайбільше 
опікуватись аксіологічною шкалою світогляду віруючих, повернувши творче 
натхнення людським спільнотам через відчуття причетності до священного 
кожної віруючої персони зокрема. 

Однак нагадаємо, що суспільні запити на трансформацію 
віроповчального елементу релігійної системи відрізнятимуться залежно 
від конкретного буттєвого контексту. Так, скажімо, у відносній умовній 
зоні комфорту європейських країн віроповчання мають зосереджуватись на 
тому, щоб піднести людину над споживацько-прагматичним впокоєнням до 
необхідності усвідомити себе співвідповідальною особистістю не лише перед 
ближнім, але й перед дальнім, а зрештою й відшукати суспільне 
взаємопорозуміння не на підставі формальних процедур, а сакрально-
ціннісних мотивацій. Тут зрештою актуальними будуть й похідні від 
персонально-відповідального самоусвідомлення особистості віруючого – 
соціально-, екологічно-, економічно- та й зрештою – політично- стурбовані 
теологічні міркування. Та в спільнотах, що подійно й свідомісно перебувають 
у епіцентрі дійсності, де фактично реалізується започаткування нового 
майбутнього, на форму й характер якого можуть впливати 
найрізноманітніші, зокрема і релігійні фактори, віроповчальний елемент має 
інше завдання: не піднести людину над системою, в якій вона 
заспокоїлась, а дати можливість людині віднайти себе і відповідально та 
діяльно визначити свій світ на майбутнє5. Тож і теологічні обґрунтування 
належних стратегій світобудування, включно з правовою, політичною, 
екологічною, економічною та іншими системами будуть запитаними. 

Бо коли людина перебуває у земних умовах відносної “зони комфорту”, 
де визначені чіткі норми її суспільного функціонування, діють правові та 
економічні регулятори взаємодії, які забезпечують особі відносну автономію 
та захищеність її життя і прав на пристойне життя, то релігійним віровченням 
лишається зона персональної сенсовості та ціннісного вмотивування – 
оберігача того людського в людині, що підносить її над природним 
середовищем чи утилітарним світом виробництва та споживання. Якщо ж 
людина перебуває далеко від умовної “зони комфорту” і параметри її 
належного життя є невизначеними, невстановленими чи нагло зруйнованими 
війною, злочинністю та ін., коли раціональні норми і традиційні 
регламентативні механізми налагодження суспільної взаємодії не діють – від 
                                                 
5 Про це див. детальніше: Горкуша О. Актуальність релігії та сакральних цінностей в 
постсекулярну добу (європейський та український контекст) // RISU / Релігієзнавчі студії / 20 
березня 2015 / [http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/59505/]; Горкуша О.В. 
Особливості «постсекулярної доби» у світоглядному ландшафті сучасної України. Погляд 
експерта // Відкриті Очі. четвер, 3 грудня 2015 р. [http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2015/12/blog-
post.html]. 
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релігійних віроповчань також очікують відповідей на цілком земні питання 
стосовно виживання, облаштування земної домівки та обґрунтувань і 
легітимації нових регламентативних механізмів та моделей поведінки в 
напрямку виживання людини і як живої істоти, і як свідомої особистості, і як 
безумовно унікальної цінності в очах Бога – не лише у вічності, але й в 
земному “тут та тепер”, в актуальності будь-якої дійсної ситуації.  

Також вкажемо на ту обставину, що сьогодні уже є наявними головні 
релігійні стратегії світорозуміння і за нагоди з них можна обрати дієву 
належну, і немає потреби створювати щось нове чи шукати ексклюзивно-
унікальне, неперевірене в історії людства. Так бачимо, що в сучасній 
Україні віроповчальний релігійний елемент покликаний не стільки 
запропонувати якісь нові універсальні ціннісні орієнтири віруючим, 
скільки адаптувати традиційні релігійні підстави до конкретних 
життєвих потреб. Відтак люди не вдаються до пошуку нових релігійних 
сенсів чи віроповчань, а звертаються до традиційно поширених за 
відповідями на нагальні гострі питання, яких годі віднайти в інших 
світоглядних системах. Механізм такого звертання саме до релігії у ситуації, 
коли людській свідомості не вистачає раніше засвоєних моделей для 
зрозуміння абсурдних подій та пошуку шляхів виходу з таких, пов’язаний з 
тим, що авторитетність пропонованих релігією моделей та механізмів 
ґрунтується не лише на попередньому досвіді людських спільнот, а й на 
принциповій відкритості до переусвідомлення сакральних сенсів, що 
випливає із неохопної людським розумом Божої істини. Така умовна звірка 
світосприйняття, світорозуміння та самоусвідомлення особи авторитетно 
запропонованою певним релігійним віровченням “точкою зору із свідомості 
Бога” чи надприродного рівня “всезнання джерела усіх законів” – пов’язана з 
потребою опертись на той абсолютний критерій розрізнення зла і добра, 
цінного і тлінного, живого і невартісного, що задає усі справжні сакральні 
сенси й абсолютні еталони для вироблення механізмів виходу з 
найабсурдніших нових ситуацій, за яких жодні раніше засвоєні раціональні 
моделі пояснення не є придатними чи дієвими.  

Люди звертаються до наявних віроповчань за пошуком відповідей на 
нагальні життєві питання, за моделями засвоєння логічно несумісних з 
“нормальним станом речей” подій, механізмами усвідомлення нового 
(абсурдного) досвіду та вироблення нових дієвих моделей і механізмів 
виходу з безвихідних ситуацій. А Бог, надприродне і їх авторитетна 
свідомість за цієї ситуації є допоміжними суб’єктами, до яких варто 
звертатись, коли людські помічники виявились неефективними, а допомога 
може прийти лише з-поза світової замкнутої системи. В такий спосіб за цих 
умов людська свідомість звертається до релігії за пошуком нових схем 
обґрунтування її самовизначення у земній дійсності “на підставі відчуття її 
богопричетності та богоподібності”. За приблизно таким алгоритмом: 1) хто 
я є у співвідношенні з Богом та за своїми земними належностями; 2) як я 
можу зрозуміти те, що справді відбувається тут і зараз; 3) як я маю діяти тут і 
зараз згідно з тим, ким я є у співвідношенні з Богом. 
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Тому віроповчання, що спрямовані на формування взаємоповаги, 
встановлення суспільного порозуміння й забезпечення механізмами 
налагодження гармонії і миру, повинні спершу закріпити в свідомості 
віруючих чітку особистісну ідентичність й надати наснаги захистити 
свій світ - у нашому випадку - Україну, як Богом призначену 
Батьківщину саме цьому народові і в цій ситуації. Тобто тут віроповчання 
згідно з конкретними життєвими обставинами не повинне, нівелюючи 
подійно-дійснісну та культурно-історичну належність, виносити людину до 
рівня “загальної людини”, а навпаки – обґрунтовувати земну ідентичність у 
сучасності для можливості зберегтися в майбутньому конкретної людини. 
Остання визначається на основі свого відчуття богопричетності та 
богоподібності, але у певних земних умовах і властивостях її як особи, що 
має земний рід, історію, традиції, державу тощо, за які також відповідає 
перед Богом. Тому такі “цінності” як неперебірлива толерантність, пацифізм, 
відстороненість від конкретних подій, молитовна бездіяльність не є 
актуальними, адже виривають особу з її земного контексту, вилучають з 
безпосередньої дійсності, позбавляють “власне людської” природи, 
родинних, національних, культурних, історичних, фахових та інших 
належностей, що визначають цінність особистості у системі суспільних 
стосунків. 

“Людини взагалі” не буває. Справжнім життям наділена конкретна 
людина з їй притаманними властивостями, нею засвоєними належностями, 
нею пройденою соціалізацією, нею здійсненими справами, нею усвідомленим 
світом, нею сформованим суспільним середовищем, нею використовуваною 
системою когнітивних ідентифікаторів (мова як засіб світорозуміння). І ця 
людина визначається та живе у конкретних культурно-історичних умовах та 
має певні контекстуально посталі проблеми. Вона ж (з усім комплексним 
засвоєним знанням, підходами, ідентичностями, розумінням тощо) і формує 
певні запити до релігійних віроповчань у спробі знайти потрібні відповіді та 
належні моделі життєдіяльності у світі, де перебуває тут і зараз (конкретна 
ситуація). 

Раніше ми робили детальний аналіз різнорівневих відповідей 
релігійних віровчень щодо нагальних суспільних запитів громадян України. 
Однак тут зазначимо, що чулість на суспільні запити конкретної людини чи 
спільноти тим чи іншим суб’єктом артикуляції віровчення (релігійною 
організацією) залежить від багатьох факторів, провідним із яких у нашому 
разі є самоідентифікація релігійної організації, контектуально висловлена 
її віроповчанням, що відслідковується в офіційних проповідях і зверненнях 
очільників Церкви, відображається в діяльності цієї церкви та ставленні 
до людини і громади щодо якої вона виконує свою релігійну функцію. Така 
самототожність інституційного суб’єкта також висловлюється всіма 
наявними для артикуляції засобами одночасно з віроповчанням. Важливо не 
лише “що” (віроповчанням) висловлюється, але і “хто” (самототожність 
речника) висловлює. І якщо висловлюється “сакральна глибина релігійних 
сенсів, вкорінених у самому священному”, то конкретний зміст 
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висловлювання формулює певний речник. Тож такий зміст, безумовно, 
залежить від самототожності останнього.  

Тому зауважимо, що віроповчальний елемент релігійної системи 
церкви, яка самовизначається в іншому вимірі земної належності (буттійно-
подійна ідентифікація), ніж контекст самовизначення конкретних людей, до 
яких це віроповчання звертається, не буде зрозумілим, актуальним, 
ефективним, дієвим, сприйнятим, чи, принаймні, замість того, щоб стати 
“засобом самовизначення людини у світі на підставі відчуття її 
богоподібності чи богопричетності”, може стати знаряддям “вилучення 
людини з дійсності через віру у її належність до міфологічно-ідеологічних 
утворень на кшталт “Єдіного Русского міра””. Простіше кажучи, чулість і 
адекватність розуміння суспільних запитів, а відтак і актуальність й 
зрозумілість віроповчань певною спільнотою громадян та конкретною 
людиною залежить від: 1) самовизначення самої релігійної організації у 
системі світу (глобальний, певний політичний чи історіографічний дискурс, 
конкретна дійсність); 2) ставлення інституційного суб’єкта (церква, 
релігійна організація) у його конкретному самовизначенні до дійсності, в 
якій перебуває певна громада та конкретна людина; 3) ставлення цього 
інституційного суб’єкта у його конкретному самовизначенні до 
властивих ознак земного самовизначення (культура, час, історія, події, 
держава тощо) людини, до якої зорієтоване віроповчання. Можна 
аргументовано припустити, що нечулість і неактуальність певного 
віроповчального елементу пов’язана з нерозумінням ситуації конкретної 
людини та конкретної спільноти певною церквою (релігійною організацією), 
з тим, що вона переживає “інші події” і для неї є більш актуальною інша 
реальність, ніж та, у якій перебуває паства, або ж її висловлювання 
спрямовані до інших, ніж ці громадяни, суб’єктів чи має на меті не те, що 
потрібно для виживання певній людині. Тоді, звичайно, узгоджувати своє 
віроповчання з контекстом, висловлюватись зрозуміло конкретній людині чи 
відповідати на дійсні суспільні запити - немає потреби. Але якщо носій та 
речник (артикулятор) віроповчального елементу релігійної системи 
(церква, релігійна організація) вилучає себе з контексту життя людей, 
щодо яких здійснює релігійну функцію, перестає відповідати на їхні 
суспільні запити, то, зрештою, втрачає і власну актуальність як дієвого і 
ефективного засобу “самовизначенні людини у світі”. 

Ми у вищьому6 аналізі виділяли щонайменше три рівня 
самоідентичності церков, наявних в Україні, за їхніми віроповчальними 
виявами (офіційна риторика, авторитетні висловлювання, релігійна - обряд, 
капеланство - та позарелігійна –волонтерство, діяльність): 1) глобальний, 
максимально абстрагований від конкретики життя сучасного українського 
громадянина (це ми відстежували за риторикою та діяльністю РКЦ в 
                                                 
6 Горкуша О. Християнські церкви незалежної України в їх функціональності на зрізі 
громадянської та церковної ідентичності //Функціональність релігії: український контекст. 
Монографія. За редакцією професорів А.Колодного та Л.Филипович. – Київ: УАР, 2017. - 
С.204-205. 
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Україні); 2) “русскоміровский” – що бачить події в Україні, а відтак і запити 
на релігійне віроповчання крізь призму шовіністичної ідеології Російської 
Федерації, сформульованої з метою підпорядкування свідомості усіх 
«російськомовних та православних» (за риторикою та діяльністю УПЦ МП); 
3) безпосередня дійсність українського світу (цілий шерег церков, включно 
з УПЦ КП, УГКЦ, рядом протестантських спільнот, окремі ісламські 
управління та центри тощо). 

У першому випадку конкретні запити чи актуальні питання 
українських громадян сьогодні розуміються узагальнено, як окремий вияв 
глобальної проблеми, а громадяни України – абстраговано від їхніх 
ментально-культурних особливостей та дійсної подійної ситуації. 
Віроповчання висловлюється таким чином, ніби кордони українського світу є 
неважливими, українська дійсність – актуальною настільки, наскільки це 
стосується усього людства в цілому. Це, можливо, ефективний підхід для 
церкви, що самоідентифікується як суб’єкт глобального рівня, але у 
“відносній зоні комфорту”, коли безпосередня дійсність з її нагальною 
подійною актуальністю не ставить під загрозу виживання конкретної людини 
з їй притаманними властивостями – ментальність, історія, традиції, держава. 
Артикулюючи віроповчання церковний суб’єкт, що самовизначається як 
глобальний суб’єкт, не звертає увагу на контекстуальну дійсність життя, 
нагальні проблеми й власне запити до віроповчань певної людини. Той, хто 
користується таким засобом, має самовизначатись “у світі цілком” (поза 
врахуванням дійсних факторів життя) як особа, для якої її індивідуальні 
(національні, культурні, історичні) ідентичності є неважливими.  

У другому випадку “нечулість” до дійсних потреб українців та 
неадекватність висловлювань у безпосередній українській дійсності певного 
церковного інституційного суб’єкта є наслідком того, що він 
“самовизначається як носій та репрезентант тієї моделі самоусвідомлення, 
яка створена, запропонована і впроваджена ідеологічним апаратом держави-
агресора для підкорення свідомості будь-яких мешканців на території, яку 
цей агресор захоплює”. У пропонованій таким “церковним висловлювачем 
віроповчання” моделі самовизначення людини у світі кордони України є 
хибними чи такими, які слід зруйнувати для досягнення “належного” за 
цього парадигмального підходу “єдінства русского міра”. Така 
неадекватність і нечулість виливається у втрату кількості вірян і є 
небезпечною, бо зумовлює у прихильників цієї церкви дисонанс 
ідентичностей – за церковно-релігійним віроповчанням (вони мешканці 
«єдіного русского міра») та за земною належністю до конкретної дійсності 
України.  

Пропозиції “самовизначення” сучасним українським громадянам обох 
вище описаних варіантів речників християнського віроповчання мають той 
недолік, що їхні висловлювання можуть бути спростованими безпосередньою 
дійсністю, конкретними подіями, які переживає людина. Вони не є 
ефективним засобом самовизначення людини в сучасній Україні тією мірою, 
якою не визнають безпосередньої дійсності сучасних українців. Пропоновані 
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ними моделі світорозуміння через свою опосередкованість чи ж “глобально-
загальнолюдською”, чи ж “русскоміровскою” оптикою не зовсім точно, чи ж 
спотворено, описують події та фактори. Через це і пропоновані ними моделі 
не є ефективними в нашому конкретному буттійному контексті для 
застосування сучасними українськими громадянами. Тому ті представники 
УПЦ МП, які відчувають цей очевидний дисонанс між церковною 
ідентичністю інституції, до якої належать, та подійно-буттєвої дійсності, у 
якій перебуває паства, задаються питанням церковно-віроповчальної 
самоідентифікації. Корекція ідентичності для адекватного формулювання 
актуального віровчення є необхідним процесом для того, щоб голос Церкви, 
а відтак і сакральні сенси, було чутно в земному житті людей. Аналізу 
проблем церковного і релігійного самовизначення православ’я присвячено 
зокрема книгу архімандрита Кирила Говоруна “Мета-еклезіологія. Хроніки 
самоусвідомлення Церкви” (Дух і Літера, 2018). Також доводиться в 
індивідуальних проповідях і діяльності шукати способів корекції церковно-
інституційної “глобально-загальнолюдської” ідентичності тим 
представникам римо-католицької церкви, які в дійсності перебувають разом 
зі своєю українською паствою.  

Для того, щоб відчувати дійсні суспільні запити до віроповчального 
елементу релігійної системи, речник принаймні повинен перебувати (і 
самовизначатись) в одному подійно-буттійному контексті із паствою 
та висловлюватись мовою, яка є зрозумілоюдля конкретної людської 
спільноти. У нашому випадку ми маємо на увазі сучасні події в Україні та 
розуміння таких з точки зору безпосереднього життєвого досвіду українських 
громадян. І цілий ряд церков в сучасній Україні так чинить (УПЦ КП, УГКЦ, 
УАПЦ, деякі протестантські громади, іудейські та ісламські центри, 
українські неоязичники тощо). Саме такі релігійні організації (речники 
віроповчання), які переживають разом з паствою спільну гостру дійсність та 
інтенсивну подійну ситуацію, зосередились у своїх обґрунтуваннях ціннісної 
наснаги діяльної позиції особи й наполягають на чіткій ідентичності і 
відповідальності людини не лише за наслідки діяльності, але й за наслідки 
бездіяльності.  

Саме з позицій третього варіанту - виміру безпосередньої, спільної з 
українською громадою, буттійно-подійдної самоідентифікації релігійних 
організацій, сформовані в Україні віроповчальні системи, як і адаптовані, 
розуміючи, що своє призначення мають щодо конкретного народу і його 
майбутнього, обґрунтовують такі цінності як “патріотизм”, “гідність 
людини”, “свобода особистості”, “відповідальність”, “правда”, 
“діяльнісність”. Саме в такий спосіб ці віроповчальні системи відповідають 
на конкретні суспільні запити, поставлені до них громадянами сучасної 
України. Цим також сприяють подоланню негативної світоглядної спадщини 
радянської доби, коли панувала антирелігійна тоталітарна ідеологія, що 
лишила своїм наслідком самоідентифікацію людини як несамочинного, 
безвільного, безвідповідального елемента системи, а чи ж гвинтика 
державного механізму – так званого “гомуссовєтікуса”. Водночас вони своїм 
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багатоманіттям охоплюють найрізноманітніші ідентифікаційні групи і 
сприяють формуванню спільної ідентичності у парадигмі відповідальної 
взаємодії найрізноманітніших суб’єктів з метою захисту сучасної України та 
побудови України майбутнього.  

Показовим у цьому плані можемо навести нещодавну проповідь 
очільника УГКЦ владики Святослава (Шевчука), виголошену ним 20 січня 
2018 року під час молитви за родичами загиблих на Майдані7. Саме так має 
звучати сьогодні голос Української Церкви – включеного в земну дійсність 
та зрозумілого певній громаді речника сакральних сенсів. Ця Церква 
промовами свого очільника та релігійною і позарелігійною діяльністю, як і 
деякі інші українські за сучасною земною місійністю релігійні організації 
(щонайперше – УПЦ КП), розкриває сакральні сенси земною мовою, 
зрозумілою людині у її конкретних життєвих обставинах та властивих 
дійсних ідентичностях. Зрештою такі релігійно-церковні суб’єкти не лише 
пропонують дієві моделі самовизначення сучасного громадянина України на 
підставі “відчуття його богоподібності та богопричетності”, забезпечують 
його свідомість додатковою ціннісно-мотиваційною ресурсною базою для 
ефективної життєдіяльності, але і самі є партнерами цілої української 
спільноти у справі пошуку виходу із скрутної подійно-буттєвої ситуації 
(війна Російської Федерації проти України, економічна, політична, суспільна, 
гуманітарна криза, відсутність дієвих регламентативних та правових 
механізмів регулювання суспільного співжиття тощо). Завдяки цьому щодо 
Української Греко-Католицької Церкви можна сказати, що, попри всі складні 
переплетіння церковно-політичних гольфстрімів, вона залишається голосом 
Божим в сучасній українській дійсності, закликом духовним до українців у 
їхніх моліннях та сподіваннях.  

Такої самої оцінки заслуговує і УПЦ Київського Патріархату, яка 
вільна у своїх висловлюваннях, діяльності, бо не залежна від жодного 
іншорівневого центру прийняття рішень, самочинна у своїй земній 
самоідентифікації, бо підзвітна (співвідповідальна) Богу та українській 
громаді. Ілюстративною і показовою тут є будь-яка проповідь і виступ 
патріарха Філарета, єпископату, капеланська, волонтерська діяльність цієї 
Церкви. Ця Церква висловлюється і поводить себе (згідно її оцінок) як 
речник Божої Правди для української громади в сучасних обставинах. 
Подібним чином діють і ряд протестантських спільнот (зокрема ХВЄ-П), 
ДУМУ УММА та деякі інші релігійні організації. Для цих релігійних 
речників церковна ідентичність співмірна з подійно-дійсніснісною 
                                                 
7 «Сьогодні диявол пропонує нам обміняти свободу на ковбасу і хліб», — Глава УГКЦ під час 
молитви з родичами загиблих на Майдані// Інформаційний ресурс Української Греко-
Католицької Церкви. 21 січня 2018 // http://news.ugcc.ua/video/sogodn%D1%96_diyavol_ 
proponuie_nam_obm%D1%96nyati_svobodu_na_kovbasu_%D1%96_hl%D1%96b__glava_ugkts_p
%D1%96d_chas_molitvi_z_rodichami_zagiblih_na_maydan%D1%96_81603.html. Проповдь 
Блаженнішого Святослава під час Архиєрейської Божественної Літургії в Екуменічному храмі 
УГКЦ Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників 20 січня 2018 року «…Кожному 
з нас сьогодні диявол скеровує ті самі спокуси... 20 січня 2018. Живе Телебачення // 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=d7GNe7wVfZo. 
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ідентичністю громадян, тому їхні висловлювання зрозумілі, актуальні, 
корисні. 

Важливо наголосити, що віроповчальний елемент релігійної системи 
має розкривати свої релігійні сенси у змістовній співголосності з 
нагальними потребами конкретних у своїх життєвих потребах та 
ідентичностях людей. Відтак має бути контекстуально актуальним, 
контекстуально запитаним, контекстуально прочитуваним, 
контекстуально зрозумілим і засвоюваним. Ця контекстуальність і 
формується конкретними суспільними запитами, адже контекст життя 
людини (дійсність у її гострій подієвості разом з цілим комплексом 
застосовуваних людиною моделей виживання та набуття нового досвіду) і є 
локусом прочитання, розуміння і засвоєння віроповчального дискурсу. При 
зміні такої контекстуальної актуальності (суспільні запити) змінюється і 
запитаність та той чи інший зміст віровчення, його тематизація. Тому можна 
говорити про контекстуальну пріоритетність певних віроповчальних тем 
залежно від нагальних проблем спільноти. 

Наприклад, сьогодні в Україні найболючішими є такі проблеми як: 1) 
гібридна війна проти України Російської Федерації; 2) світоглядні наслідки 
70- річного поневолення населення СРСР антигуманною тоталітарною 
ідеологією та їх суспільні вияви: ставлення до людини як до гвинтика чи 
елемента системи (об’єктність), відсутність відчуття персональної 
відповідальності та ціннісних спонук до активної життєдіяльності, комплекс 
упослідженості, меншовартісності, страх активної громадянської позиції; 3) 
утилітарний прагматизм, одним з виявів якого є тотальна корупція; 4) 
світоглядна розділеність на своїх/чужих за політичними чи територіальними 
ознаками, за майновими та фаховими ресурсами, сепарованість за 
інституційно-клановою належністю різних шарів населення, неприязнь і 
пошук ворогів серед ближніх, яких можна легко звинуватити у власних 
проблемах, соціальна несправедливість, незахищеність особи від свавілля 
сильніших тощо. Відповідей на ось ці гострі питання щонайперше 
шукатимуть у релігійних системах сучасні українці.  

У цій царині раніше засвоєні чи традиційно застосовувані моделі 
адаптації та виживання за зміни буттєвої ситуації виявились непридатними, а 
інші механізми формулювання життєво важливого знання – неефективними. 
Ні наукові теорії, ні політичні ідеологеми, ні цивілізаційні стратегеми, ні 
соціальні інститути, ні освітні програми, ні психологічні тренінги, ні 
культурні традиції, ні правові документи не забезпечують сучасного 
громадянина України достатньою відповіддю на запитання: “хто я є і як маю 
діяти тут і зараз щоб лишитись живим собою?”. Це питання стосується 
проблеми життя/смерті та виживання і кожного громадянина України і 
України як держави, це питання обґрунтування суб’єктності та 
персонального права на життя, а відтак - самовизначення у світі на основі 
відчуття своєї непересічної унікальної цінності перед загрозою знищення. 
Саме це комплексне питання є найактуальнішим для людини, що потрапила у 
ситуацію “епіцентру дійсності”. Натомість ті питання, а зрештою й суспільні 
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запити до релігійного віроповчального елементу, що є актуальними у 
відносній “зоні комфорту” (співвідношення наукового знання та релігійної 
картини світу, збереження природного середовища, баланс народжуваності, 
ставлення до жінки та нетрадиційних моделей сімейних відносин тощо) 
відходять на другий план. 

Тому ті релігійні організації, які прагнуть бути актуальними в Україні, 
мають у своєму віровченні артикулювати, фундуючи це на сакральних 
цінностях та релігійних сенсах, відповіді у цих чотирьох напрямках. А вже 
потім віроповчання сьогодні буде запитаним щодо наявності сакрального та 
трансцендентного в його співвідношенні зі світом природи, щодо пошуку 
гармонійних методик співжиття людини в суспільстві й світі з іншими та 
природою. І таку контекстуальну актуальність, чи то пак – суспільну 
запитаність, релігійні організації мають враховувати у процесі віроповчання. 

У цьому плані, до речі, показовим є те, яку риторику використовують 
релігійні організації у формулюванні сенсів і як ця риторика сприймається 
(чується, розуміється, усвідомлюється й засвоюється) тими, до кого вона 
звернута. Так, на прикладі двох православних церков (УПЦ КП та МП) і 
їхнього різного висловлювання щодо одних і тих самих подій, можемо 
прослідкувати, наскільки певний віроповчальний дискурс є адекватним: 1) 
ситуації, 2) ідентичності громадян, до яких звертаються, 3) власне 
релігійній функціональності церкви, що так висловлюється на офіційному 
рівні. Безумовно, віроповчальний базис – православне богослів’я київської 
християнської традиції – для обох цих релігійних організацій є спільним. 
Однак внаслідок відмінної історії, ролі у державно-церковних відносинах 
(різної для Української та Московської традицій, а саме остання з умовою 
підпорядкування імперському центру нав’язується УПЦ МП як частині РПЦ 
сьогодні) та дислокації у суспільно-історичних подіях - їхня риторика та 
віроповчальне звернення до громадян України кардинально відрізняються. 
УПЦ КП послідовно поводить себе як Православна Церква народу, щодо 
якого здійснює збройну загарбницьку війну сусідня імперія – РФ 
(консолідуюча духовна позиція, що обґрунтовується любов’ю до Бога та 
ближнього). Натомість УПЦ МП, центр прийняття рішень якої знаходиться у 
країні-агресорі, в офіційній риториці закликає до “примирення” і не визнає 
очевидної ситуації нападу Росії на Україну (говорить про “братовбивчу 
війну” “на” Україні), чим спричиняє неприйняття громадян та загострює 
ворожнечу в суспільній свідомості.  

На прикладі офіційної позиції УПЦ МП бачимо, як позиція церкви 
(самовизначення) і її офіційне віроповчання може суперечити 1) ситуації 
(причиною війни в Україні є збройна агресія та гібридна війна Російської 
Федерації, натомість ця Церква затято говорить про “братовбивчий 
конфлікт” – громадянську війну “на” Україні, бо кордони України для неї не 
існують, адже сама ця Церква є кладовою частиною Російської Православної 
Церкви, своєрідною єпархією її); 2) ідентичності громадян (громадяни 
сучасної України не є громадянами Російської Федерації, СРСР чи якогось 
міфічного “русского міра”; вони уже 26 років мешкають в незалежній 
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Україні і сьогодні у власному житті відчувають напад-агресію Російської 
Федерації); 3) власне релігійній функціональності (бо ж “на віру” 
пропонується прийняти не те, що є дещо надприродне чи сакральне, що 
перевершує собою дійсність – Бог, Творець світу і людини з яким віруюча 
особа має зв’язок, а альтернативний дійсності варіант її штучної 
інтерпретації у ідеологічно-політичній парадигмі “єдінства русского міра”). 

Ми неодноразово наголошували, що подібна нечутливість до 
світоглядного і подійного контексту та суспільних запитів людей, які 
перебувають у конкретній дійсності, відчувають її, гостро переживають 
шквал подій, мають особливий життєвий досвід і власну ідентичність, 
суперечить не лише стратегії виживання цих громадян, але й інтересам самої 
релігійної інституції. Остання через те, що зосереджує свою діяльність не на 
власне релігійній функції, а переходить за межі релігійної компетенції – 
займається політичною пропагандою цілком земної ідеології, в основі якої 
лежить великодержавницький російський шовінізм, - втрачає ознаки 
релігійної (піддається внутрішній секуляризації). Зрештою це призводить і до 
втрати попиту на таку серед громадян, адже непритаманні релігійним 
організаціям функції мають виконувати інші інституції, а власне релігійні 
потреби можна задовольнити в інших релігійних інституціях. Тому ми і 
спостерігаємо за тим, що колишні номінальні віруючі УПЦ МП сьогодні 
ідентифікують себе належними до інших православних церков в Україні – 
щонайбільше належними до УПЦ КП.  

Після аналізу співвідношення дійсності (суспільно-історичної та 
подійної) та позиції певної церкви, висловленої її офіційною риторикою в 
процесі віроповчання8, стає помітно, що проблеми виникають у тих церков, 
які є нечутливими на суспільні запити громадян, щодо яких провадять свою 
релігійну діяльність. Більше того, якщо віроповчальний елемент релігійного 
комплексу містить у своїх обґрунтуваннях сумнівні, як на власне-релігійні 
сенси, змісти (наприклад – ідеологему “єдінства русского міра” з центром у 
Москві, яке обгрунтовується “православною”, російськомовною, 
російськокультурною ідентичністю, що має не релігійне, а політично-
імперське походження та не релігійну, а політично-пропагандистську мету) – 
такий “віроповчальний” елемент посилюватиме непорозуміння і ворожнечу в 
суспільстві, спричинятиме розшарування спільноти за належністю до 
“руського міра” чи “української дійсності” і, зрештою, втрачатиме 
прихильників. Саме це й відбувається з УПЦ МП, яка втрачає кількість 
віруючих щонайперше тому, що її “віроповчання” суперечать стратегії 
виживання громадян України. Маємо на увазі ті заклики до “миру”, які 
насправді є закликами до примирення з агресором, який намагається 
захопити Україну.  

                                                 
8 Детальний аналіз тут: Горкуша О. Християнські церкви незалежної Укарїни в їх 
функціональності на зрізі громадянської та церковної ідентичності // Функціональність релігії: 
український контекст. Монографія / За редакцією професорів А.Колодного та Л.Филипович – 
К.: УАР – 2017 .- С.150-206. 
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Така суперечність віроповчання певної церкви суспільним нагальним 
запитам зумовлює несприйняття її громадянами і конфліктогенність в 
моментах найбільш одіозних вчинків її представників (відмова вставати при 
вшануванні загиблих захисників України митрополитом Онуфрієм, відмова 
відспівувати загиблих воїнів-захисників України священиками УПЦ МП, 
відмова відспівувати трагічно загиблої в Запоріжжі дворічної дитини через 
те, що її було хрещено в УПЦ КП тощо). Усі ці одіозні вчинки не лише не 
мають жодного справді релігійного віроповчального підґрунтя, яке б 
спиралось на сакральні цінності та надприродні сенси, але й засвідчують при 
спробі їх пояснення через релігійну риторику (догматами та канонами), що 
мають не релігійну причину (захищаються і обгрунтовуються не сакральні 
сенси, а людський вчинок, що має політичну мотивацію, спонукою є не 
любов до ближнього, а ненависть до належного іншій інституції). І це є 
буттєвий виклик для тієї церкви, що завдяки історичним обставинам нині є 
найбільшою за чисельністю парафій в Україні, але за змістом 
висловлюваного на рівні офіційної риторики стала незрозумілою і ворожою 
для громадян України. Справедливості заради нагадаємо, що, наприклад, 
вчинок священика УПЦ МП із Запоріжжя Євгена Молчанова, який 
відмовився відспівувати дворічну дитину 4 січня 2018 року, піддавався 
гострій критиці і з боку окремих духівників самої цієї церкви (о.Георгія 
Коваленка, Олександра Драбинка9), і з боку священиків різних церков, 
зокрема і отця Андрія Кураєва (РПЦ). Однак він не лише не був засуджений 
чи розкритикований керівництвом цієї церкви (митрополитом Онуфрієм, 
скажімо), але й був схвалений безпосереднім церковним ієрархом – 
митрополитом Запорізьким і Мелітопольським УПЦ МП Лукою 
(Коваленко)10.  

Хоча така поведінка окремих церковнослужителів та офіційна позиція 
цієї церкви викликає справедливе обурення громадян України, небезпідставні 
побоювання, що це є наслідком її функціонування як знаряддя ведення 
гібридної війни на ідеологічному фронті всередині України (церковна 
інституція як агент впливу Російської федерації) – вона не міняє із-за її 
критики своєї стратегічної відповідності «русскому міру», а не українській 
дійсності. Як підпорядкована частина РПЦ УПЦ МП себе почуває, визначає і 
поводить не як автономний чи хоча б індивідуальний суб’єкт, а як 
несамостійна залежна частина, повністю підпорядкована заданому у центрі 
прийняття рішень (Москві) дискурсу, цілком згідна із стратегічним планом, 
визначеним у керівному органі, слухняним виконавцем такого.  

Назагал поведінка УПЦ МП сьогодні нагадує поведінку “газлайтера”11, 
який з маніпулятивною метою спотворено інтерпретує ситуацію таким 
                                                 
9https://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox_relations/69607/. 
10 https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uoc/69597/. 
11 Газлайтинг (психологічний термін) – маніпулятивна методика позбавлення свободи волі 
особи через систематичне спотворення інтерпретації фактів з метою утвердження точки зору 
газлайтера «єдино правильною» для утримання під контролем іншої особи, яка, піддаючись 
систематичним маніпуляціям з боку газлайтера, втрачає довіру собі, дійсності, іншим; 
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чином, щоб його жертва не вірила власному досвіду чи дійсності, але 
лишалась повністю безвільною і залежною від нього та його “правильної 
точки зору”, відчувала себе не громадянином держави, на яку напав 
збройний агресор, а упослідженим мешканцем химерного “русского міра”. 
“Газлайтер” наполегливо домагається того, щоб особа, яку він хоче 
контролювати, вірила не дійсності, особистому досвіду, конкретним фактам, 
а лише його особливій інтерпретації таких. Водночас застосування таких 
маніпулятивних методик суперечить головним сенсам християнського 
віровчення, за якого Людина є Образом і Подобою Божою і, як така, наділена 
свободою волі діяти згідно з Божими настановами на засадах любові, але 
адекватно власній ситуації, життєвим обставинам. Для громадян України 
факт нападу Російської Федерації є очевидністю, натомість УПЦ МП в своїх 
офіційних висловлюваннях постійно говорить про “громадянський конфлікт 
на Україні”; для громадян України воїни, які загинули на полі бою з 
російським агресором, є захисниками життя, що сумлінно виконують Божі 
заповіді, бо не жалкують свого життя за ближнього і шанують власних батька 
й матір, натомість для деяких представників цієї Церкви вони - “вбивці, що 
підняли руку на брата” (російських загарбників); для усіх притомних 
громадян дитина, що невинно загинула і була хрещена в православній 
традиції, безумовно має бути відспіваною, але для певного священика УПЦ 
МП та його “священоначалія” – ні, бо ж хрещена в конкурентній інституції.  

Ця поведінка УПЦ МП є специфічною формою самозахисту інституції 
у її “русскоміровской” самоідентифікації, бо ж визнання дійсності й 
неспотворена подача фактів засвідчить її неспроможність та неадекватність 
як боголюдської спільноти, яка не може висловити надприродні сенси через 
те, що не хоче визнавати конкретної земної дійсності громади, щодо якої має 
релігійне призначення. Намаганням приховати ту обставину, що вона 
фактично використовується з боку РПЦ, невід’ємною частиною якої є, для 
утримання під контролем свідомості громадян України. Бо ж, як боголюдська 
інституція, ця Церква мала б висловлюватись не як ревна частина РПЦ, 
застерігаючи лише інституційний інтерес та спираючись на інституційну 
ідентичність, а відповідно нагальним потребам і згідно з дійсністю 
українських громадян. Простіше кажучи, її інституційні інтереси мали б 
поступитись місцем інтересам Божим, а її голос мав би звучати адекватно 
розумінню громадян України, а не згідно з “русскоміровской” ідеологемою 
та “центральною лінією партії, висловленою на черговому з’їзді”, вибачте – 
на черговому соборі РПЦ в Москві.  

Та проблема цієї Церкви є глибшою і має екзистенційно-онтологічні 
наслідки. “Газлайтер”, задовольняючи свій потяг до влади над іншими через 
контроль над їхньою свідомістю та самоусвідомленням, використовує 
маніпулятивні методи для підміни дійсності її хибною штучною 
інтерпретацією (симулякром). Та зрештою він сам потрапляє у пастку цієї 

                                                                                                                                                             
ситуація, коли інтуїтивно ти відчуваєш, що сприймаєш усе правильно, але інша людина 
переконує тебе, що ти все тлумачиш хибно. 
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своєї штучної інтерпретації, стає повністю залежним від неї, фальсифікує 
власну суб’єктність (є не тим ким є, а тим, “яким себе змальовує” – 
спотворює свою ідентичність) і самовилучається з дійсності як вона є (поза 
межами його особливої інтерпретації такої). Не будемо тут розвивати 
теологічні перспективи такої тенденції, але психологічні є значними. Замість 
жити в дійсності і бути собою (вільне самовизначення), “газлайтер” живе 
задля симулякру, який намагається використовувати як клітку для 
поневолення інших, та також стає її заручником. Прагнучи зневолити іншого 
і підмінити йому дійсність штучно створеним симулякром спотвореного 
тлумачення фактів, позбавити об’єкта своєї пристрасті альтернативних 
авторитетних джерел отримання інформації, а зв’язок з іншими 
унеможливити (дискредитувавши їх у будь-який пропагандистський спосіб) 
і, внаслідок цього, стати єдиним “речником правди” для поневоленого, 
“газлайтер” і власне існування спрощує до функції “наглядача за кліткою, у 
яку поневолено інших”. Такою є методика тоталітарних стратегій. Але усі 
тоталітарні держави, системи, ідеології, культи неминуче зазнають поразки 
як такі, що суперечать природі живого. Релігійним інституціям доцільно було 
б віровчення застосовувати не для функціонування поневолюючих особу, 
людину, індивіда, особистість стратегій, а, як ми про те наголошували 
спочатку, для виконання власне релігійної функції – “самовизначення 
людини у світі на підставі відчуття її богоподібності та богопричетності”, що, 
навпаки, вивільняє особу і її персональну свідомість від незборимих кінечних 
умов її існування чи конкретної безвихідної ситуації. І так, про всяк випадок 
упередимо можливу підміну предметів: “відчуття богоподібності та 
богопричетності” не те саме, що належність до «єдінства русского міра” 
(сучасне “фарисейство”) чи “відпоповідність окремому 
формальному/буквальному тлумаченню церковних канонів” (“книжництво”). 

Не можна протягом тривалого часу велику масу осіб (особливо 
громадянського суспільства, основною ознакою якого є розвинена 
самосвідомість відповідальних персон) тримати у пропагандистському 
полоні симулякрів, які задовольняють потребу штучно створеної ідеології 
поневолення. Тим більше, якщо ці громадяни є безпосередньо включеними у 
гострі події, а відтак відчувають, переживають і сприймають факти, а не їх 
зображення – кимось запропоноване тлумачення. Тому ми і бачимо як у 
сучасній Україні чимраз в гостріших формах висловлюється невдоволення 
позицією УПЦ МП – пікетування Лаври, хресних ходів цієї Церкви, 
звернення до влади з вимогою заборонити її діяльність12 тощо. Ці дії 
громадськість спрямовує не так проти інституції з її винятковою 
самоідентифікацією всупереч подійній дійсності, як на захист власного права 
бути собою і жити власним життям у своєму світі.  

                                                 
11. Так, учасники АТО звернуться до українців, влади та правоохоронців щодо 
«антидержавницької діяльності церков московського патріархату» // РІСУ. Новини. 17 січня 
2018 // https://risu.org.ua/ua/index/all_news/ community/faith_and_weapon/69733/. 
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Вважаючи свою інституційну інтерпретацію “єдиноправильною”, і при 
цьому називаючи загарбницьку війну Російської Федерації проти України 
“українським громадянським конфліктом”, наполягаючи на тому, що 
громадяни України належать до якогось міфічно-ефемерного “єдіного 
русского міра”, а воїни-захисники своєї Батьківщини є “братовбивцями” – 
тобто безапеляційно транслюючи усі розроблені у країні-агресорі 
пропагандистські меседжі для культивування у свідомості громадян України 
стійкого відчуття меншовартісності, сумнівів у власній спроможності 
адекватно зрозуміти дійсність, вони зневолюють і узалежнюють свідомість 
вірян, підводять їх до висновку “необхідності” примирення з агресором, 
підпорядкування Москві та здачі своєї ідентичності, держави, економіки, 
політики, культури на поталу “старшому брату”.  

Та згідно ж із самою християнською еклезіологією, церква є 
боголюдською спільнотою. І для того, щоб залишатись церквою (релігійною 
інституцією), вона повинна, згідно християнського віровчення, збалансувати 
саме ці дві ідентичності – Божу та людську, як дві природи (Божа і людська) 
збалансовані в Христі. Божа – за Христом, людська – за життєвим досвідом й 
ідентичностями вірян. Таким чином, щоб лишитись боголюдською 
інституцією, Церква має щонайперше застерігати інтереси Бога (бути 
речником Божої правди і закликом до людської свідомості з боку Божої 
свідомості), бути його голосом, але до конкретних людей, дійсність яких 
вона поділяє, розуміє, а тому й може опікуватись їх духовним спасінням. 
Інакше про яке спасіння (чи зв’язок з Богом) йдеться, якщо якась інституція 
настільки впала в гординю "єдиноправильного тлумачення дійсності, що 
суперечить самій дійсності", що свій інституційний інтерес (контроль над 
свідомістю громадян України на користь сусідньої імперії, частиною 
ідеологічного апарату якої є дана інституція) ставить вище за Божу правду та 
дійсні потреби тих, до кого звертається? Позбавляючи цими 
маніпулятивними (газлайтерськими) методиками тих, щодо кого має 
функціонувати, самосвідомості та свободи, якою наділив людину Господь? 

Водночас ми спостерігаємо і за іншими тенденціями, коли релігійні 
суб’єкти у своєму віроповчанні (у різних формах його) прагнуть бути 
актуальними й шукати дієві відповіді на запити сучасного українського 
суспільства. Ситуація епіцентру дійсності та потреба усім разом захистити 
свій світ від руйнування сприяла пришвидшеному виробленню ефективних 
засобів налагодження співдії відповідальних громадян (зокрема і релігійних 
суб’єктів) та взаємопорозуміння через взаємодоповнення конфесійних 
віроповчань. Замість того, щоб поборювати один одного в боротьбі за 
кількість віруючих і прихожан й пріоритетний статус в державно-церковних 
відносинах, конфесії, які розуміють свою релігійну функцію стосовно 
українських громадян, звернули увагу на якість свідомості віруючих, 
зосередились на адекватному для них змістовному формулюванні релігійних 
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сенсів у віроповчанні. Як приклад можемо навести нещодавні контекстуальні 
віроповчальні документи УГКЦ13 та ДУМУ УММА14.  

Сьогодні також стало очевидно, що не раціональні регулятивно-
нормуючі процедури суспільного співжиття й світське право шкодять 
віруючим, а ідеологічно сформульовані й завуальовані релігійною 
риторикою волюнтаристські прагматично-егоцентричні домагання суб’єктів, 
наділених владою та фінансами, однак позбавлених духовно-ціннісної 
мотивації, вивіреної точкою зору Творця життя.  

То ж які суспільні запити на трансформацію віроповчального елементу 
релігійної системи ми сьогодні маємо? Щонайперше з вище проведеного 
аналізу ми зрозуміли, що від релігійних суб’єктів сьогодні очікують 
забезпечення власне релігійно-світоглядної функції, квінтесенцією якої є 
формулювання та пропозиція такої моделі самовизначення людини у світі, за 
якою б ця людина відчувала свою співпричетність до надприродного джерела 
буття, мала б доступ не лише до знання кінечного та тимчасового, але й 
розуміла свою цінність та вкоріненість у вічному, знаходила глибокі духовні 
сенси власного життя й поза межами раціонально осяжного. Від релігійного 
віроповчання людина очікує перспектив звільнення від остаточної 
визначеності конкретними умовами, уярмлення цілком земними системами, 
гніту незборимих обставин, безвихідних ситуацій. Це все стає можливим, 
коли релігія підносить людину за межі кінечного, земного, тлінного, 
вказуючи на зв’язок з тим, що перевершує будь-які обставини та кінечні 
умови. Цим самим віроповчання вкорінює людину у її духовній природі, 
надає наснаги для ціннісно-вмотивованої життєдіяльності та спонукає до 
творчої і відповідальної позиції як особливої істоти, на її думку, 
співпричетної Богові, а отже наділеної відповідними свободою, волею, 
відповідальністю, здатністю діяти тут і зараз так, як має діяти представник 
Творця життя – опікуючись певним конкретним земним, оцінюючи наслідки 
з перспективи вічного, безумовно цінного.  

Водночас суспільні запити до віроповчання завжди є 
контекстуальними, сформульованими певними обставинами життя спільноти 
із врахуванням засвоєного спільнотою знання про світ, набутих технологій, 
природних, культурних, історичних, політичних, економічних умов. Від тих 
нагальних проблем, що відчуває певна спільнота, залежить й пріоритетність 
запитів до віроповчального елементу релігії. У відносній зоні комфорту, де 
діють набуті попереднім досвідом життя спільноти регламентативні 
механізми та раціональні норми організації суспільного життя, запити до 
релігії обмежуються приватною сферою сенсововкоріненого 
самоусвідомлення персони, ціннісної мотивації до життєдіяльності 
                                                 
13 Душпастирський порадник «Покликання мирян до участі в суспільно-політичному житті 
країни» 22 січня 2018// http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/dushpastirskiy_ 
poradnik_poklikannya_miryan_do_uchast%D1%96_v_susp%D1%96lnopol%D1%96tichnomu_zhitt
%D1%96_kraini_81672.html. 
14 Соціальна концепція мусульман України // Українське релігієзнавство. - 2017.- №84.- 
С.133-144. 
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автономної особи. В епіцентрі ж дійсності, коли раніше набуті спільнотою 
моделі налагодження комфортного життя не діють, а пропоновані іншими 
системами людського знання (наукою, правом, культурою, традицією тощо) 
рецепти виявляються неефективними чи недієвими за певних обставин для 
виживання людини як саме людини (духовної істоти) – до віроповчань 
ставляться запити і у напрямку обґрунтування цілком земних ідентичностей, 
пошуку і легітимації нових моделей виживання у світі (Земній Батьківщині), 
підказки до вирішення гострих проблем (війна, економічна, політична, 
правова криза) за допомогою звернення до авторитету того, хто перевершує 
будь-які кінечні обставини. Виходу із цілком земної безвихідної ситуації 
людина природно шукає за допомогою того, хто знаходиться поза межами 
цієї ситуації, та водночас розуміє людину, знає її проблеми, здатний 
відповісти на її потреби, підказати там, де людські підказки (здобуті знання 
та набутий досвід) недієві.  

 
1.2 Структурні та змістовні трансформації релігійної свідомості  

й релігійного світогляду як незворотній наслідок  
сучасних світоглядних змін 

 
Очевидним є те, що змінені суспільні запити на релігійну 

функціональність необхідно призводять і до трансформації віроповчального 
елементу релігійної системи, і до структурної та змістовної трансформації 
релігійної свідомості та світогляду.  

Із плином історії окремої людини, спільнот та людства загалом 
світогляд індивідуальний та суспільний зазнає структурних та змістовних 
змін. Ці зміни пов’язані як із життєвою ситуацією, у якій перебувають, так і з 
буттєвим досвідом, якого набувають індивіди та спільноти, із обсягом 
засвоєних знань та моделей орієнтації у світі, суспільстві чи необхідністю 
удосконалення таких з метою виживання (індивідуального, родового, 
колективного тощо), або ж з адаптацією до нових обставин. Про те, яким 
чином взаємозалежно трансформувались суспільна свідомість загалом та 
релігійна свідомість зокрема писалось багато. Однак сучасні світоглядні 
зміни, які необхідно спричиняють до наступної трансформації, зокрема й 
релігійного світогляду та свідомості, відкривають нам можливість зазирнути 
у те майбутнє, що сьогодні існує лише як гіпотетична проекція зароджуваних 
можливостей.  

Як слушно зазначає проф. А. Колодний, “при вивченні релігійного 
феномена слід відрізняти дослідження його історії як світоглядного процесу і 
як організації, не підміняти останнім перше, бо в світоглядному процесі вже 
перемішуються в чистому вигляді елементи світськості, звичайної людської 
суб’єктивності, тобто позарелігійні чинники. Яскравим прикладом є стан 
сучасного Українського православ’я, роз’єднання якого зумовлене не 
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віроповчальними особливостями конфесії, а політичними, національними й 
егоцентричними чинниками”15.  

Нас же щонайперше цікавить світоглядний процес в його історичних та 
сучасних трансформаціях. Однак світоглядний процес здійснюється разом з 
історією організацій та інституцій, принаймні тому, що продуцентами, 
носіями та користувачами певних світоглядних моделей є люди, які 
об’єднуються у спільні релігійні інституції саме для того, щоб виробляти і 
використовувати спільні ефективні світоглядні моделі. Тому ми й можемо 
говорити про певну групову чи колективну (інституційну) свідомість, бо 
спільнота, щодо якої вживаємо цей термін, використовує певні світоглядні 
моделі, орієнтується на пропозицію закладених у них фундаментальних 
сенсів, регламентує своє життя обґрунтованою у цій спільній світоглядній 
моделі ціннісно-етичною шкалою тощо.  

Однак ці люди водночас є представниками ширшої спільноти, тож 
використовують, чи хоча б розуміють, ті світоглядні моделі, які є 
актуальними в суспільному контексті їхнього культурно-історичного життя. 
Принаймні більшість світоглядних моделей, поширених у певному 
суспільно-культурному локусі, співставні, взаємодоповнювані, 
взаємодотичні, співмірні. Антагоністичні (що у своїх фундаментальних 
сенсах та цінностях є взаємовиключними, взаємозаперечними – наприклад: 
атеїстичний чи релігійний світогляд) світоглядні моделі теж можуть бути 
присутні в одному суспільно-культурному контексті, але використовуватись 
різними людьми. Це не означає, що між носіями цих світоглядів необхідно 
має вестись непримиренна боротьба. Вони цілком можуть мирно 
співіснувати в сучасному плюралістичному світі, щонайкомфортніше, 
звичайно, в демократичних суспільствах, де право особистості на свободу 
думки поважається, а для реалізації цього права є наявною велика палітра 
світоглядних пропозицій. Особливо, коли певна спільнота (колективний 
суб’єкт свідомості і користувач певного варіанту світогляду) зосереджена на 
вирішенні інших проблем, ніж боротьба за владу та спроба авторитарно 
накинути для тотального контролю свій світоглядний варіант певному 
суспільству. 

Водночас, якщо нерелігійні чинники впливають і на 
внутрішньоконфесійні процеси, бо ж носіями будь-якої релігії чи 
представниками конфесії є конкретні люди з їхніми нерелігійними 
ідентичностями, земними потребами та інтересами, бо, зрештою, вони також 
є представниками певного суспільства, групи, культури, держави, 
виразниками історично сформованих традицій, політичних вподобань та 
засвоєних знань тощо, то і на трансформацію релігійного світогляду та 
свідомості впливають не лише релігійні чинники. Більше того, саме ці 
нерелігійні чинники формували попит на той чи інший тип релігійного 
світогляду і свідомості. Водночас маємо визнати, що і релігійні ідеї значною 
мірою впливають на розвиток культури, світогляду, свідомості, задають 
                                                 
15 Колодний А. М. Історіософія релігії. Монографія. – С.26-27. 
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певний духовний цінінсно-мотивуючий та сенсово-орієнтуючий дискурс 
для життєдіяльності індивідів та спільнот. Однак такий релігійний 
дискурс має бути достатньо потужним, аби трансформувати суспільно-
культурний контекст, а не ставати доповненням такому чи забуватись через 
свою неактуальність.  

Маючи конкретне історичнофіксоване походження у вимірі людського 
світу, релігійне віровчення формулювалось у певних світоглядних, подійних, 
суспільно-історичних та культурно-цивілізаційних обставинах. То ж його 
первісний варіант не може висловлюватись у значеннях, які були б 
незрозумілими тогочасним адресатам. На цю історичність вказує зокрема А. 
Колодний так: “Релігійний час віровчення кожної конфесії зміщений на 
період її виникнення, а поділ на етапи розвитку ведеться переважно на рівні 
змін церковно-організаційних структур, оскільки саме витокові засади 
віровчення вважаються правовірними”16. Початок відліку часу релігійною 
парадигмою від моменту її започаткування у історії людства встановлює 
наступну впливовість цієї первинної фіксації на перебіг віроповчального 
дискурсу в різних варіантах церковної (“правильної” за певного контексту) 
інтерпретації. Таким чином, первісний змістовний варіант фіксації 
віровчення є своєрідним релігійним еталоном його правдивості. Усі ж 
наступні змістовні трансформації, чи то пак – актуалізація у зміненому 
світоглядному контексті, розкриття справжніх сенсів через додаткові 
визначення - відбуваються як прагнення виправити неточність, яка має 
похідну природу і спричинена земним, тлінним, нерелігійними факторами – 
своєрідна реформація чи повернення до первісної правди, очищення 
сакральних сенсів від тимчасових спотворень. То ж фіксація сакрального 
простору, зокрема і змістовного (Священна Книга), є обов’язковою умовою 
для збереження еталонного варіанту правдивості значення висловленого 
божественного сенсу.  

Однак така змістовна фіксація висловлених сакральних сенсів (у 
священних книгах та віровченні), залежно від того, наскільки вона здатна 
стати живим дискурсом у мінливих суспільно-історичних контекстах, 
настільки й впливає на формування того чи іншого культурно-
цивілізаційного плину, різною мірою сприймається різними адресатами, 
щонайменше – віддаленими у часі та людській культурі. Тому християнство 
у різних його конфесійних варіаціях швидше сприймається в культурно-
суспільному середовищі, створеному під його віроповчальним натхненням, 
ніж, скажімо, буддизм, кришнаїзм, вайшнавізм тощо.  

Водночас важливо і те, наскільки віддаленим від конкретного 
сучасного буттєвого контексту виявляється сакральний локус, зафіксований 
віровченням. Той же А. Колодний вказує на те, що “християнство замкнуло 
свої час і простір межами історії та території Палестини, де діяв, згідно 
новозавітних книг Ісус Христос. Кришнаїзм живе часом і діями свого 
головного божества, абсолютно абстрагуючись від подій і процесів 

                                                 
16 Там само. - С.27. 
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сьогодення”17. Християнство не лише має включеним свій сакральний вимір 
у історію цивілізації, але й через систему віроповчання разом із образно-
символічною методикою передачі сенсу (таїнства, обряд), через традиційну 
соціалізацію індивідів та спільнот, протягом всієї історії розвитку 
християнської цивілізації задавало регламентативні норми життєдіяльності та 
сенсові орієнтири історичного поступу християнської та зрештою і 
європейської та західно-цивілізаційної спільноти.  

Можна сказати, що християнський наратив став тим дієвим дискурсом 
сенсово-змістовної інтерпретації життєвого досвіду, що дозволяв 
індивідуальний чи колективний досвід сприйняти, осмислити, засвоїти як 
подію, яка має сакральні (християнські) критерії оцінки, і, внаслідок цього, 
проаналізувавши із застосуванням пропонованих віроповчанням параметрів 
та засвоївши урок, в майбутньому виробити такі механізми поведінки у 
певній ситуації, які б сприяли виживанню індивідів та спільнот як 
самосвідомих суб’єктів, що мають свободу волі аргументовано вибирати ту 
модель життя, яка за їхніми переконаннями відповідає сакральним 
стандартам чи, принаймні, спирається на релігійну етично-нормативну 
шкалу, та верифікувати фактичну дійсність релігійно обґрунтованими 
цінностями. 

Водночас розуміємо, що висловлені віровченням значення стосуються 
сенсів та ідей, які можуть висловлюватись в іншому контексті 
(перекладатись) іншою мовою (зрозумілою у іншій культурі, традиції, за 
іншого обсягу знань про світ та належний суспільний устрій тощо) та у 
відмінній актуальності, але із збереженням сутнісних властивостей сенсів. 
Таким чином, ціле віровчення має слугувати передачі правдивих 
надприродних сенсів, що засвідчують вкорінення людини в божественне, 
зв’язок із таким. Тож не мова, якою висловлюються, не конкретне 
значення в його обмеженому певними контекстуальними обставинами 
формулюванні (традиція, доктрина), а сакральні сенси, є основою 
віроповчального дискурсу. Саме вони, завдяки своєму вкоріненню в 
“надприродне” та своєму “божественному” походженню, можуть оживити й 
привнести надприродний сутнісний сенс в будь-який контекст. Водночас і 
мова, якою висловлюються, і врахування контекстуальних обставин, і 
актуальність змістовного розкриття, і опертя на той інформаційний 
та когнітивний ресурс, яким володіють сучасники, не повинні 
нехтуватись, протиставлятись, а мають враховуватись, 
використовуватись, ставати ефективним носієм сакрального сенсу.  

Аналізуючи трансформацію функціональності релігії в сучасну добу, 
причини і наслідки такої, український академічний релігієзнавець Людмила 
Филипович справедливо наголошує, що “релігія реально живе тільки тоді, 
коли вона функціонує”18. Але в процесі цього функціонування релігія 

                                                 
17 Там само.  
18 Филипович Л. Трансформація функціональності релігії в сучасну добу: причини і наслідки 
// Функціональність релігії: український контекст. Монографія. – С.17. 
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“постійно змінюється, якщо має намір через своїх трансляторів (священні 
писання, священнослужителі, обряди тощо) бути впливовою в житті людини 
і суспільства. І це відбувається… завдяки пристосуванню, адаптації, 
використанню, оприсутненню релігії в нових історичних, соціально-
політичних і духовних умовах”19. Тож ці умови, і як ми те назвали вище – 
буттійно-світоглядна контекстуальність - мають величезний вплив на 
трансформацію релігії загалом і на трансформацію релігійної свідомості та 
релігійного світогляду. Щонайбільше тому, що носіями релігійної свідомості 
та репрезентантами релігійного світогляду є конкретні люди з їхніми цілком 
земними культурними, суспільними, цивілізаційними уявленнями, 
науковими та буденними знаннями, запропонованими іншими пізнавальними 
системами.  

Релігійний світогляд не є якимось вилученим із загального 
світоглядного контексту людської спільноти, а релігійна свідомість не 
повинна спростовувати ті світоглядні параметри, які, хоч і 
пропонуються нерелігійними системами, є дієвими знаряддями для 
орієнтування людини у її конкретному житті, засвоєними в процесі 
суспільної соціалізації, поширеними в її життєвому середовищі.  

Проте релігійний світогляд і релігійна свідомість мають додаткові 
параметри і властивості в порівнянні з нерелігійними. Ці додаткові 
параметри релігійного світогляду – уявлення про надприродне та його 
фундаментальний вплив на світ, розуміння того, що є сакральні речі й 
вищі духовні сенси, які не вимірюються вартостями кінечного земного 
буття. Також і релігійній свідомості вірянина притаманна та 
особливість, що вона використовує механізм віри для швидкого доступу 
до потрібної інформації (релігійна віра як відкритість та спрямованість 
свідомості до сакральних сенсів, зосередженість на їхньому 
контекстуальному впізнаванні та визначенні), підзвітна чи перебуває у 
діалогічній взаємодії із гіпотетичною свідомістю вищого порядку – Бога, 
священного, відчуває свій зв’язок з цим суб’єктом, оцінює значення власної 
життєдіяльності з точки зору Творця життя, вивіряє свої оцінки 
Божою істиною тощо. 

Згадаємо, що віроповчальний елемент релігії зосереджений на 
тлумаченні того, що неможливо пізнати іншим способом, крім як 
керуючись вірою, і стосується він того позамежного, недосяжного 
людському освоєнню, але від зв’язку з чим залежало виживання людини 
щонайперше як істоти, пов’язаної з надприродним. У різні історичні 
епохи надприродним означувалось те, що перебувало за межами освоєного 
людиною світу й переважало рамки здобутого й осягнутого, але від чого 
залежало виживання людини та світу в цілому.  

У час формування природних релігій, надприродним означувалось те, 
що керувало природними процесами. Тож від зв’язку з цим надприродним 
людина хотіла отримати запоруку й допомогу в освоєнні природного 

                                                 
19 Там само. 
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середовища та власної “природи”. Проте пізніше наукове пізнання 
продемонструвало свою ефективність у пізнанні природи і освоєнні 
людиною природного середовища. Але потреба в уявленні про надприродне 
не зникла, бо за межами природного середовища відкриваються неосяжні 
таємниці буття, щонайперше – суспільного й особистісного. І навіть тоді, 
коли, як здавалось, людина освоїла весь земний світ та не знайшла у 
просторі, що відкрився перед її земними очима – ні у природному ні у 
суспільному середовищі, ні на землі, ні у небі, ні під водою, ні у космосі – 
жодних видимих фіксованих й вимірюваних ознак присутності цілком 
іншого – Бога, потреба у надприродному не зникла. Місце його перебування 
– за межами пізнаного людиною – у найглибшій таїні самого буття (природи, 
світу, її особистого). Момент його знаходження – за рамками людиною 
вимірюваного – на межі буття/небуття, там, куди свідомість людини не може 
зазирнути, аби дати собі відповідь на прості запитання: що є людина? якою 
вона є? чи справді вона є? чи є вона взагалі або ж лише у межах статистичної 
похибки випадкового окремого існування? Зрештою: у чому сенс її 
особистого життя та життя людства? Якими критеріями вимірювати, що 
сприяє розвитку життя, а що його знищує?  

Відтак релігійні сенси завжди вказували на ту таїну, у якій 
відкривались нові перспективи людині, нові обрії її існування, нові 
можливості та ймовірні здобутки, яких ще не освоєно і не пізнано ні 
певною людською свідомістю, ні людством цілком. Релігійні віроповчання 
стверджували, що за межами освоєного людиною лишається щось значніше, 
фундаментальніше, сутнісніше, зокрема Творець світу й людини, з яким вона 
взаємопов’язана як із джерелом власного особистісного буття. За таких 
обставин релігійні ідеї ставали дієвими чинниками світоглядної еволюції 
людських спільнот, вказували напрямок розвитку цивілізацій, задавали 
ціннісний базис життя людини, морально-етичну нормативізацію та 
діяльну регламентацію конкретним людським спільнотам.  

Як наголошує український релігієзнавець Михайло Бабій, “в процесі 
історичного розвитку соціуму змінюється зміст (гострота потреби) 
“соціального замовлення” на релігійні функції”20. Проте, незважаючи на це, 
світоглядна функція релігії є незмінно провідною. “У загальній системі 
функцій релігії... можна виокремити такі головні структурні підсистеми 
(рівні), як світоглядно-сенсотворну, ціннісно-регулятивну, соціально-
організаційну та комунікативно-трансляційно, які органічно взаємопов’язані 
між собою як складові компоненти одного цілого”21, наголодує 
релігієзнавець з Хмельницького Леонід Виговський. Усім своїм науковим 
доробком він обґрунтовував, що саме світоглядна функція є ключовою та 
сутнісною для релігії. Якщо релігія не виконуватиме цієї своєї функції, то 
вона зникне, стане непотрібною. Тобто, якщо релігійні ідеї, висловлені 

                                                 
20 Бабій М. Фукнціональність релігії //Функціональність релігії: український контекст.– С. 6-16. 
21 Виговський Л. Світоглядно-сенсотворна функція релігії як системно-формуючий елемент 
структури її функцій // Функціональність релігії: український контекст. Монографія. – С.29. 
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віровченням, перестануть бути актуальними чи адекватними суспільним 
запитам, зрозумілим людям, що живуть у певних обставинах, користуються 
певним засвоєним обсягом знань і мислять у певній системі когнітивних 
ідентифікаторів, то релігія зникне.  

Саме на це очікування спирались творці наукового атеїзму, прагнучи 
продемонструвати, що всі релігійні ідеї є фантастичними замінниками 
необізнаності людини в певній царині знання. Вони вважали, якщо 
забезпечити суспільну свідомість цілісною “науковою картиною світу”, яка б 
з “наукової точки зору” пояснювала все, то потреба в релігії зникне. При 
цьому вони були переконані в тому, що якщо запропонувати людині такий 
світогляд, який би структуровано давав їй цілісну картину світу, заповнюючи 
її науковими знаннями про природне й суспільне, раціональне й психічне, 
історичне, культурне, політичне, економічне – людина отримає настільки 
детальну й дієву карту орієнтування у світі та житті, що жодної релігії за цих 
обставин вона не потребуватиме. Саме такий “каталог знань”, 
сформульований людським розумом систематизований опис природи, світу 
та суспільства, має задовольнити потреби в орієнтуванні та виробленні 
моделей ефективної поведінки суб’єктів свідомості.  

Однак цей проект, що базувався на матеріалістичних переконаннях, 
виявився нездійсненним саме тому, що не враховував сутнісних 
характеристик як релігії, так і людини. Бо, як ми розуміємо, внутрішньо-
системний спостерігач може успішно для ефективного функціонування 
користуватись доволі детальним описом системи, у якій перебуває, але 
залишатись невігласом щодо того, ким є він сам і що ж знаходиться поза 
системою, у якій він присутній, та з якою власне метою він тут 
наявний. А, як ми уже наголошували спочатку, сутнісною характеристикою 
релігії є її принциповий антропо-тео-центризм та своєрідний гуманізм, 
ґрунтований на переконанні, що людина має зв’язок із надприродним, яке 
надихає її здатністю, перебуваючи у конкретних природних, суспільних, 
історичних, культурних умовах, почуватись і діяти як представник вищих від 
природних (суспільних, історичних, політичних, економічних) сил, як 
посланець того, хто є започатківцем самих законів природи та суспільного 
розвитку, та, водночас, їх гарантом і застережником. Людина в релігії 
пов’язана із самим джерелом буття, а тому має доступ до буття вічного, має 
здатність до подолання меж кінечного, та перспективи виходу з 
найбезвихідніших абсурдних ситуацій.  

Очевидно, що змінені суспільні запити на релігійну функціональність 
необхідно призводять і до трансформації віроповчального елементу 
релігійної системи, і до змістовної та структурної переорієнтації релігійної 
свідомості та релігійного світогляду. Тому сучасні світоглядні зміни, що 
спровоковані поступовим культурно-цивілізаційним розвитком людства, 
призводять і до незворотніх змін у структурі і змісті релігійної свідомості та 
світогляду. Це пов’язано із освоєнням людиною світу, у якому вона живе. 
Освоєння природного середовища, наукове пізнання природи, суспільства, 
історії тощо призвело до з’ясування того, що для впорядкування у цих 
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сферах людині достатньо засвоїти певний обсяг знань, проаналізувати 
ситуацію і діяти згідно з логічно побудованими раціональними 
методологіями, щоб досягнути певного результату. Не варто вдаватись 
прицьому до сакральних сенсів для того, щоб пізнати хімічний склад 
родючого ґрунту, оптимальні природні умови для виживання людського 
виду, ефективну модель суспільної організації за наявних природних 
ресурсів, технічного розвитку, економічних та політичних умов, культурного 
рівня тощо для нормального функціонування певної людської спільноти 
протягом певного часу.  

Більше того, для з’ясування подібних речей доречніше користуватись 
науковим аналізом емпіричних даних та раціонально-критичним підходом, а 
не спиратись на віру. Та накопичення наукової інформації людством про 
природу, суспільство, історію, макро- та мікросвіт, розвиток технологій, 
зокрема й інформаційних, хоч і дає людині певні знання та засоби для 
орієнтування й опанування світу, але відкриває перед її свідомістю щораз 
більш неозорі обрії неосяжного й загадкового. Наголосимо тут на тому, що 
не в людських знаннях про життєве середовище та технологіях опанування 
світом слід шукати сакрального й священного. 

До такого висновку, до речі, підштовхує і релігієзнавство22, адже якщо 
ми аналізуємо історію розвитку релігій, то бачимо, як занепадали і зникали 
віровчення, що сакралізували природні сили, родовий устрій, імператорську 
владу, політичну ідеологію – те, спричинене природними чи суспільними, 
традиційними чи історичними факторами, що мало цілком поцейбічне 
походження, а згодом – було емпірично досліджене та раціонально пояснене, 
осягнуте та освоєне людиною зокрема й завдяки розвитку науки та 
технологій. І релігійний світогляд у процесі світоглядної секуляризації 
змушений був відступати під натиском того, що певні факти, які раніше 
тлумачились надприродним впливом, одержували цілком раціональне 
пояснення і виявлялись похідними від несакральних чинників.  

Але це не призвело до знецінення сакральних сенсів, а лише до 
розуміння того, що у певних природних, космічних, суспільних, історичних, 
політичних, економічних та інших процесах їх не варто шукати, чи, в будь-
якому разі, на священне перекладати відповідальність за цілком земне чи 
прагматично-утилітарне, за наслідки природних катаклізмів чи людських 
зловживань через тваринні інстинкти (потяг до влади, грошей, егоцентризм 
як стратегія самовиживання ціною інших). Більше того, із доступного нам 
сьогодні безпосередньо емпіричного матеріалу ми бачимо, як застосування 
релігійних інтерпретацій часто має на меті приховати справжні причини, 
прикрити з маніпулятивною метою релігійною риторикою дійсні чинники та 
зняти відповідальність із суб’єктів, що мають на меті цілком земні цілі, за 
наслідки їхньої злочинної діяльності.  

                                                 
22 Детальніше див. про це: Горкуша О. Співвідношення наукового і релігійного освоєння 
світу: релігієзація науки і сцієнтизація релігії // Релігія в контексті духовного життя. 
Колективна монографія. За ред. А. Колодного. – К., 2012. - С.272-307. 
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Показовим у цьому плані є роль РПЦ у веденні гібридної загарбницької 
війни Російської Федерації проти України. Освячення смертоносної зброї, 
бойовиків, путінського політичного устрою, російського тоталітарного 
режиму, штучно створеної міфологеми про «єдінство русского міра» на 
засадах «русского язика» і «русского православія» не робить загарбницьку 
війну священною, лише призводить до фальсифікації сакрального сенсу тих 
псевдовіровчень, що підміняють Боже власне земним - людським і 
гріховним.  

То де ж шукати сакральних сенсів і чи потрібні такі сучасним людям, 
які за нагоди отримують доступ до будь-якої наукової (чи популістськи-
псевдонаукової) інформації про світ, а за можливості – доступ до найновіших 
технологій, які дозволяють опанувати такий?  

Функціонально світогляд покликаний інтегрувати людину у світ, 
надати їй життєвих орієнтирів та цінностей, адаптувати дійсність до 
людського сприйняття, прилучити людину до історичного досвіду, 
забезпечити людську свідомість ефективними моделями поведінки в тій чи 
іншій ситуації. Не існує світогляду взагалі, а є конкретні світоглядні моделі 
та їхні варіації, які містять своєрідний набір метафізичних, онтологічних, 
екзистенційних, аксіологічних і методологічних відомостей та програм, 
сформованих в певному культурно-історичному контексті із поширених та 
обґрунтованих (загальновизнаних) елементів (поглядів та уявлень). З 
урахуванням цього зрозуміло, що не може існувати такої універсальної 
світоглядної моделі, яка б задовольняла абстрактну людину взагалі без 
врахування її контекстуального життєвого простору. І при неодмінному 
розширенні людської обізнаності щодо світу її життя необхідно наставатиме 
світоглядна криза (невідповідність базових світоглядних параметрів 
конкретної світоглядної моделі та накопиченої людським колективом 
інформації про світ та людину). У такі історичні моменти традиційні 
світоглядні моделі не забезпечують людину можливістю віднайти адекватні 
відповіді на межові актуальні питання її життя. Тоді й настає потреба 
креативуюче-продуктивної діяльності релігії, у результаті якої можуть 
удосконалитись наявні або ж виникнути нові світоглядні моделі. Релігія 
продовжує жити. Як зазначав Л. Фейєрбах, якби людина не вмирала, то й 
релігія не існувала б. 

З подібними процесами пов’язані історичні етапи розвитку релігій, 
конфесійні варіатизації таких. Щодо суміщення із іншими блоками 
інформації про світ, які мають досвідне чи наукове походження: релігія 
забезпечує світогляд більш-менш стійким (залежить від релігійної 
традиції, її чутливості до запитів часу, здатності адаптуватися чи можливості 
адаптувати) світоглядним каркасом (чи потужним хребтом), у який 
вписується (чи не вписується) за допомогою спеціальних інтерпретативних 
механізмів та чи інша інформація. 
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Історичний характер релігійного світоглядного знання був провідною 
темою дослідження українських радянських релігієзнавців23, він ґрунтовно 
осмислений зокрема такими вітчизняними релігієзнавцями, як Б.Лобовик24 та 
А.Колодний25. Ще раніше цим питанням цікавився філософ релігії 
М.Боголюбов. У їхніх працях детально проаналізовано те, як та чи інша 
релігійна система відображає уявлення про історичний процес людства 
загалом та в конкретних його етнокультурно-історичних варіантах, які 
механізми застосовуються для вписування в цю загальну історичну модель 
конкретних подій, використовуються методи їх пояснення та адаптації. Крім 
іншого, А.Колодний прослідкував, як та чи інша історична доба 
переакцентовує певне релігійне віровчення, актуалізовуючи його окрему 
світоглядну парадигму. Такі світоглядні трансформації ми спостерігаємо на 
історії християнства, яке, маючи потребу задовольняти конкретні історично-
культурні запити віруючих, видозмінювалось і саме у своїх віроповчальних 
настановах та їх витлумаченні. То ж можемо говорити про християнство 
премодерну, модерну й постмодерну26.  

Як бачимо ми те нині, історія переосмислення християнського 
віровчення, чи, краще сказати, його переакцентуація та переінтерпретація 
згідно із контекстуальними вимогами, не закінчилась, а продовжується у 
зв’язку із новими суспільно-історичними обставинами, зокрема і кризовими 
явищами сучасної України. Та релігійний світогляд має велике суспільне 
значення, адже не лише адаптується до певних суспільно-культурних 
обставин, але й безпосередньо впливає на суспільно-історичний розвиток, 
пропонуючи віруючим певні програми життєдіяльності. Як це слушно 
підсумовує міркування про світоглядну роль релігії Л.Филипович, “релігія 
постає як особливий вид світогляду і світовідчуття, як своєрідна й 
специфічна система поглядів на світ в цілому і на місце в ньому людини, а 
також як певна сукупність ідеалів і переконань, як ідеологія, що зумовлює 
поведінку й спосіб життя віруючої людини, впливає на буття соціуму”27.  

Загалом світоглядне знання - це наше знання про світ. А світ, як ми 
його знаємо, містить усе наше знання про його минуле, теперішнє та 
майбутнє, в явному чи утаємниченому, буденному чи сакральному, 
тимчасовому чи вічному варіанті, принагідному чи сутнісному перебізі й 
вмотивуванні. Дійсність є відносною щодо плану минулого і майбутнього, 
наявного та належного. Однією з найхарактерніших особливостей 
світоглядного знання є його історичність, а це означає, що таке знання (1) має 
історичне походження, (2) містить історичний план, (3) впливає на розуміння 
й перебіг історії, (4) здатне до трансформації залежно від історичних потреб.  

                                                 
23 Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен – К., «Наукова думка», 1974. 
24 Лобовик Б. О. Первісні релігійні вірування: особливості, час, умови формування // 
Колодний А. Історіософія релігії. – К., 2013.- С.96-101. 
25 Колодний А. Історіософія релігії. - С. 61-160.  
26 Там само.- С.133-160. 
27 Филипович Л.О. Методологічні засади експертної діяльності: досвід українських 
релігієзнавців // Практична філософія. - 2014. № 3. - С.25. 

59



Відтак зробимо висновок: 1) Кожна світоглядна модель необхідно 
містить в своїй основі певну історичну концепцію, яка виконує 
методологічно-систематизуючу функцію при витлумаченні як історії 
загалом, так і осмисленні й вписуванні історичних фактів. У релігійних 
світоглядних моделях історичний перебіг подій оцінюється із залученням 
сакрального виміру (земні події як знаки, що вказують на сакральні змісти, 
сакральні сенси – як символи, що поступово розкриваються в земному 
плинному контексті). 2) Кожна світоглядна модель здатна до трансформацій 
за наявної історично-культурної потреби, адже вона є адаптативним 
ментальним механізмом і, як така, сама містить набір адаптативних методів 
принагідного оновлення. У релігійних світоглядних моделях як критерії 
правдивого значення присутні параметри надприродних сенсів.  

Також релігійний світогляд, як засіб додаткової орієнтації людини у 
світі, пропонує інформацію (уявлення) про належний та бажаний стан речей 
у світі й людському житті (Задум Божий, мета Творіння, сенс життя, 
механізми налагодження таких стосунків, які співголосні Задуму Божому – 
настанови для людини). Це пропозитивна інформація, яка вказує релігійній 
людині на те, як вона має діяти з метою реалізації Божих стандартів та у 
відповідності до Божого задуму Цебто узгоджуючи свою людську волю і 
самовизначення із Божою волею та власним призначенням у системі 
Творіння. Пропоновані релігійним світоглядом моделі належного (згідного із 
Божим задумом чи визначеного надприродним джерелом/законом буття) та 
бажаного (якого людина може досягти, якщо діятиме згідно із Божими 
настановами) співвідносяться із наявним станом речей та дають змогу 
людській свідомості скорегувати своє розуміння, оцінку, поведінку для 
вироблення найвдаліших механізмів виправлення ситуації з дієвими 
наслідками для персонального життя людини (як духовної істоти, суб’єкта, 
включеного в комунікативний зв’язок із надприродним джерелом буття), 
людських спільнот (регуляція міжособистісних та суспільних- зокрема і 
політичних, правових, економічних -відносин), історичних перспектив 
людства.  

Тож найхарактернішою особливістю релігійного світоглядного 
знання є його подвоєність, заглиблення у сакральне, недосяжність через 
поділ розуміння світу на природний та надприродний, поцейбічний та 
потойбічний, історичний та надісторичний, дійсний та належний. Ця 
особливість забезпечує релігію додатковим сенсонадаючим механізмом. 
Будь-яка релігійна світоглядна модель вказує людині на некінечність її 
кінечних зусиль, на надприродний вимір її життя та буття світу, на духовну 
якість її природи, на сакральне значення, а відтак і можливість виходу у 
глибину Божого сенсу з конкретної, здавалося б абсурдної, ситуації.  

Осмисленню особливостей релігійних уявлень28 та релігійного 
світогляду присвятили свої праці ряд вітчизняних релігієзнавців29. Зокрема 

                                                 
28 Лобовик Б.А. Гносеологические механизмы возможности возникновения религиозных 
представлений // Вопросы религии и религиоведения. Выпуск 6: Религиоведение Украины. - 
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було встановлено, що “в релігійній свідомості специфічним чином 
трансформуються загальні риси світоглядного відображення дійсності”30. 
Найхарактернішою особливістю релігійного світогляду в загальних ознаках є 
спрямованість на ціннісно-психологічне сприйняття дійсності, гармонійне 
поєднання знань про світ із світопереживанням, а відтак і привілеювання 
психологічних аспектів. Релігійний світогляд, з одного боку, має 
суб’єктивно-встановлені властивості, бо ж суб’єктивується дійсними 
обставинами світосприйняття, світовідчуття та світорозуміння його носіїв з 
притаманними їм ідентичностями, а з іншого боку, в тлумаченні богословів, є 
вираженням вищих людських потреб та ідеалів.  

Якщо суттєвою особливістю світоглядного відображення є те, що в 
ньому в узагальненому і концентрованому вигляді виражено оціночне 
відношення до об’єктів дійсності, то в релігійному світогляді ціннісне 
сприйняття дійсності безпосередньо пов’язане з уявленням про Бога й 
орієнтоване на надприродне, адже, згідно з богословським мисленням, саме 
Бог є творцем світу і започатківцем шкали цінностей. Всі інші явища і якості 
можуть отримати статус цінностей лише від Бога та у зв’язку із 
надприродним виміром, можуть оцінюватись в системі релігійного 
світогляду, спираючись на це. 

Саме завдяки цьому “надприродному виміру” релігійного світогляду 
радянські українські релігієзнавці говорили про його “ілюзійність”. У 
їхньому розумінні “ілюзійність”, як атрибут релігійного світогляду, 
пояснювала те, чому у ньому відображається не сама “об’єктивна дійсність”, 
а така “об’єктивна дійсність” стає лише тлом, крізь яке проглядається 
справжній образ світу з його надприродними, надісторичними, 
надлюдськими перспективами. Саме в останніх вкорінені справжні сенси, 
цінності та цілі людського життя у релігійному світогляді.  

Загалом отримати уявлення про світ як цілісність неможливо без 
доповнення сукупності фактів, у яких перебуває людина, додатковими 
схемами та моделями, роз’яснювальними і витлумачувальними 
програмами, які б ці факти пов’язували у якийсь послідовний перебіг. Та й 
навіть будь-який окремий досвідний факт стає фактом для людської 
свідомості лише завдяки вписуванню його образу в дискурс розуміння 
людиною з використанням наявних у свідомості знарядь: засвоєних 
когнітивних ідентифікаторів досвіду та дієвих світоглядних схем і моделей 
його інтерпретації. 

Суттєвою особливістю світоглядного відображення є те, що в ньому в 
узагальненому і концентрованому вигляді виражено оціночне відношення до 

                                                                                                                                                             
Часть 1: Феномен советского религиоведения: украинский контекст. – М., «МедиаПром», 
2010. – С. 143-161; Лобовик Б.А. Происхождение и эволюция представлений о 
сверхъестественном // Там само. - С.278-292. 
29 Доля В.Е. Религиозное мировоззрение как духовно-практическое освоение мира // Там само. 
- С. 203-215.; Филипович А.И. Структура религиозного сознания // Там само. - С.225-229.  
30 Доля В.Е. Религиозное мировоззрение как духовно-практическое освоение мира // Там само. 
- С. 203. 
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об’єктів дійсності. Таке ж оціночне відношення формується відносно тієї 
позиції, яку займає суб’єкт оцінки в картині світу. У релігійному 
світоглядному відображенні, для якого характерною є подвійна 
суб’єктивація точки зору на світ (через локацію індивідуального та 
надприродного-Божого суб’єкта), оціночне судження індивідуального 
суб’єкта – конкретної людини чи групи носіїв певної релігійної світоглядної 
моделі, залежить від сформульованої релігійним віроповчанням шкали 
цінностей. Бо ж зрозуміло, що якщо є такий суб’єкт чи надприродний 
рівень, який започаткував цей світ або ж утримує його згідно власних 
вольових рішень чи фундуючих законів, то саме цей суб’єкт бачить (або знає 
чи конституює) і світ таким як він є насправді, і людину з її відносним місцем 
положення. Таким чином точка зору людини (індивідуального суб’єкта з 
конкретними ідентичностями та ситуацією) має співставлятись із точкою 
зору Бога (змодельовану віровченням) або ж враховувати справжній (вищий, 
неспотворений залежною буттєвістю) рівень (скажімо, для релігій без 
уособленого Бога – буддизм).  

Людини взагалі, як і Бога взагалі, бути не може, адже Бог - це найвища 
точка на горизонті її смислового універсуму, якою вона вивіряє свою 
ціннісність та істинність свого буття. Тому модельована релігійними 
парадигмами реальність має виступати відносно дійсності світу нашого буття 
значнішою, первиннішою, всеохопною, оскільки містить абсолютні для 
людини величини (Бог, вічність, істина, благо, любов), які є ідеальними 
еталонами відносних величин нашого буття, вихідною основою і підставою 
започаткування нашої дійсності, вищою метою життя людини, горизонтом 
людського розвитку, істинним сенсом нашого тимчасового світу та окремого 
людського життя. Власне, специфіка релігійного моделювання надприродної 
реальності якраз і полягає в тому, що її параметри є недосяжними людському 
пізнанню, але слугують дороговказами для останнього, пропозиціями 
удосконалення, еволюційного зростання людства, ціннісними орієнтирами, 
що допомагають людині подолати свою обмеженість та віднайти ті норми 
суспільного життя, які б сприяли реалізації належного буття.  

З іншого ж боку, така модель має визначатися відносно дійсності, світу, 
у якому перебувають прихильники певної релігії. Таким чином, 
організовуючи стратегії культурного та суспільного еволюціонування, релігія 
і виконує чи не найважливішу для культури людства і суспільного світогляду 
функцію – прогностичну (дає модель належного буття, розробляє механізми 
його досягнення, чим і провокує культурно-історичні трансформації 
людства).  

Наголосимо лише на тому, що важливо, аби ті ідеали, цінності, 
уявлення про належну й бажану реальність, мету та сенс людського 
життя, які продукує релігія і актуалізує віроповчанням релігійна 
організація, були справді дієвими чинниками на шляху культурного 
зростання людства, окремих спільнот, прийнятними і практично 
використовуваними у конкретних соціально-історичних умовах, не 
суперечили справжнім інтересам людини та природі самої релігії. Тобто 
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могли б принести безпосередню життєнеобхідну користь сучасному 
українцю і задовольняли б його власне релігійні потреби.  

Отже, світогляд як опірна для свідомості модель систематизованих 
знань, уявлень та переконань людини щодо світу та її місця в ньому, 
спирається на певний шар фундаментальної інформації, традиційними 
продуцентами якої були філософія та різні теологічні (й віроповчальні) 
системи. Очевидно, що якщо якийсь елемент такої моделі перестає 
виконувати свою функцію належним чином (стає невідповідним 
функціональній доцільності цілої моделі), внаслідок чого спотворюється 
адекватне сприйняття людиною дійсності з її реальними перспективами та 
ідеальними орієнтирами, що зменшує шанси людини на виживання (з 
урахуванням усіх значень цього поняття: від фізіологічного - до історичного, 
екологічного, культурного, духовного). Щонайбільшої шкоди свідомості 
людини, зрозуміло, завдає невідповідність (ослабленість) світоглядного 
фундаменту, бо ж тоді уся світоглядна модель стає надто хисткою й 
уразливою. Тому усім світоглядним елементам в ході культурного розвитку 
людства доводиться оновлюватися (насичуватися додатковими доводами та 
аргументами, трансформуватися, замінюватися). Характерною особливістю 
релігійного світогляду є те, що систематизація інформації про світ та 
знання, уявлення і переконання людини тут спрямовується (має 
спрямовуватися) парадигмою бого-людсько-світових взаємин. 

Для релігійної світоглядної моделі фундаментальною складовою має 
бути: 1) уявлення про Бога та аксіоматичне конституювання такого; 2) 
взаємовизначеність Бога та людини; 3) на світ загалом та власну 
ситуацію у світі людина дивиться крізь призму цих двох 
фундаментальних параметрів. Інші ж елементи є придатними до 
модифікації, змістовно рухливі, відносно формульовані.  

Уявлення про Бога та аксіоматичне конституювання такого є 
конфесійно сформульованим визначенням, підтвердженим авторитетною 
позицією видатних релігійних представників (євангелістів, біблієписців, 
Отців Церкви, визначних теологів, у дефініціях яких закріплено 
віровизнання). Це, власне, основний віроповчальний наратив, парадигмальна 
основа конфесійного віровизнання, що може “перекладатись”, але не 
перетлумачуватись у інших культурно-історичних обставинах. Він містить 
найбільш автентичні значення, зафіксовані в момент формулювання 
конфесійного віровчення (наприклад, для протестантизму – праці основних 
протестантських теологів, а щонайперше - Мартіна Лютера, - стали тим 
значеннєвим схопленням релігійних істин, на яких фундувались усі наступні 
теологічні міркування).  

Взаємовизначеність Бога та людини є більш рухомим й 
інтерпретативним елементом релігійного світогляду, адже тут провідна 
конфесійна інтерпретація залежна від того місця, у якому себе визначає 
людина в момент формулювання конфесійного віроповчання. Наприклад, для 
того ж Мартіна Лютера стало важливим надати віроповчального 
обґрунтування потребі вивільнення віруючої людини не лише з-під гніту 
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зовнішніх незборимих обставин – природних, імператорської влади, тощо, 
але й – церковно-інституційних (зловживання Римо-Католицької Церкви з 
цілком земними мотивами як привід), що потягло за собою і прагнення 
соціального звільнення на рівні свідомості від тягаря феодального 
уярмлення. Ця складова певною мірою залежить від розуміння суспільного 
облаштування, людської природи та призначення особи на момент її 
формулювання. 

Щодо третьої фундаментальної складової віроповчального дискурсу, 
який також необхідно визначає конфесійну світоглядну модель, то тут велику 
роль відіграє той методологічний принцип, який вважається на момент 
фіксації найефективнішим для налагодження взаємодії між різними 
суб’єктами – підпорядкування, керування, управління, діалогічна 
партнерська взаємодія тощо. Ця методологічна форма корегується залежно 
від зміни культурно-світоглядного ландшафту, але притаманна усім 
конфесійним віровченням, бо є основою зв’язку Бога та людини. 

Відтак для будь-якої релігійної свідомості ці три складника є 
структуруючими та фундаментальними, визначають каркас світогляду, 
пов’язують людську свідомість з Божою, а отже є ґрунтовною засадою 
правдивого, згідно з віроповчальною парадигмою самоусвідомлення людини 
в будь-якій ситуації, тим, на чому стоїть особистість як на певній вихідній 
позиції, з якої можна оцінити подію, сприйняти нову інформацію, зрозуміти 
своє місце у системі світу узгоджено з точкою зору позасистемного Творця. 

Та саме безпосередні свідомісні переживання легітимізують ту чи іншу 
змістовно-смислову наповненість свідомості (набір когнітивних 
ідентифікаторів), актуалізують певну систему світорозуміння, вмикають 
механізм світосприйняття, впливають на світовідчуття. Свідомість людини 
“переживає” світ безпосереднім досвідом першої особи крізь призму певної 
індивідуально засвоєної (традиційно запропонованої та конвенційно 
визначеної) системи світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння, 
зрештою, використовуючи, актуалізуючи чи креативуючи певну світоглядну 
модель. Свідомість релігійної людини “переживає” світ у ситуації 
“зустрічі з Богом” , тобто, ніби не самотужки, а в присутності 
метафізичного суб’єкта світосприйняття, який, водночас,“переживає” і світ, і 
людину (індивідуального суб’єкта), вбудовану в цей світ, у своєму 
безпосередньому свідомісному досвіді. 

Релігія не галузь теоретичного пізнання, а духовно практичне освоєння 
дійсності. Свідомість людини для релігії є засобом та місцем зустрічі зі 
світом та Богом, феноменальною характеристикою людського буття, 
що забезпечує людину можливістю не лише пізнавати (світ та Бога), 
самовизначатись (світоглядно), але й формулювати гідну відповідь 
(щонайперше – досвідно-життєву) на заклик Бога, засвідчуючи тим 
самим своє життя та цінність власного сенсу. Свідомість – це 
можливість підтвердити свою богоподібність, засіб, яким людина 
доторкається до природного і надприродного й водночас функціонує не лише 
“тут і зараз”, але й “тут і зараз з позиції їх непересічного значення для 
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вічного”, майданчик, на якому розгортається іманентно-трансцендентний 
вимір духовного життя, місце злету від тимчасового і відносного до 
абсолютного та божого. Свідомість для релігії не теоретичне завдання, а 
екзистенційна даність, локус, у якому конституюється 
взаємопроникнення, взаємовплив і співдія поцейбічного та потойбічного, 
земного та вічного, дійсного та належного, здійснюється взаємовизнання 
Бога та Людини. Зрештою, свідомість людини (релігійна свідомість) – це 
засіб перетворення дійсності із наявного до належного стану 
посередництвом Божої волі, що діє не лише зовнішнім, а щонайперше - 
внутрішнім чином. Божа воля стає притаманною людській свідомості, якщо 
людина робить свій фундаментальний вибір покластись на волю Бога. 
Релігійним підтвердженням цього може слугувати Гефсиманська молитва 
Христа: “хай буде не як я хочу, а якою є воля Твоя”. Саме через такий 
релігійний свідомісний досвід людина стає знаряддям здійснення волі Божої, 
відкриваючи йому свою свідомість та серце, діючи згідно із цим своїм 
перетворенням. 

Беручи до уваги відмінні критерії (стратегія світопізнання, провідна 
культурно-суспільна настанова тощо), можемо виділяти різні форми 
суспільної свідомості. В історичній ретроспекції виділяють найбільш 
поширені та ефективні за певного суспільно-культурного рівня розвитку 
людської спільноти форми суспільної свідомості: міфологічну, релігійну, 
філософську, наукову. За історичними епохами можна говорити про античну, 
середньовічну, ренесансну, новочасну чи постмодерну форми суспільної 
свідомості. У цьому разі до уваги береться адекватність знарядь 
світосприйняття та рівня поінформованості, контекстуальна відповідність та 
життєва ефективність пропонованих моделей і стратегій дії. За традиційно-
нормативними ідентифікаторами можна виділити європейську, азійську та 
інші форми суспільної свідомості. За рівнем і глибиною світосприйняття 
виділяють буденну та теоретичну свідомість. За пріоритетною сферою 
діяльності та характером інтерпретативних схем виділяють економічну, 
екологічну, політичну, моральну, естетичну, релігійну, наукову, філософську 
та ін. За рівнем ідентичності можна говорити про глобальну, 
загальнолюдську, цивілізаційну, державну, національну й іншу свідомість. 
Так само можна і далі поділити певну форму суспільної свідомості за рівнем 
ідентичності. Наприклад, для релігійної буде доречним поділ на: релігійну, 
конфесійну, церковну, індивідуальну. У такому разі спосіб усвідомлення 
спиратиметься або ж на загальнорелігійну парадигму, або ж на конфесійну 
інтерпретацію, або ж на церковне доктринальне вчення, або ж на особисте 
тлумачення й випливатиме із відмінних завдань відповідно релігійним, 
конфесійним, церковним чи індивідуальним інтересам, потребам та цілям. 
Тут суб’єктивна ідентичність визначатиметься у варіативних ціннісних 
системах й суб’єкт усвідомлення почуватиме себе агентом Божої волі, 
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конфесійної істини, церковної спільноти тощо 31. 
Межі компетенції релігії сьогодні звузились до екзистенційно-

метафізичних, мотиваційно-сенсових та етично-регламентативних 
підвалин світогляду. І саме тут варто зосереджуватись релігійним 
парадигмам аби бути дієвими й ефективними знаряддями для персональної 
свідомості сучасних віруючих, забезпечуючи їх такими релігійними 
світоглядними моделями, які б робили сенсовонасиченим й 
ціннісновмотивованим конкретне життя сучасної людини. Адже для сучасної 
людини відкритим, а часто й не артикульованим лишаються питання: Який 
сенс мого персонального життя? З якою метою, заради чого і чи варто діяти, 
чогось прагнути, досягати? Як відрізнити справжню мету від пустої 
фальсифікації, правдиву дійсність від штучної імітації? Де межа між добром 
та злом і як її не переступити? Як діяти так, щоб не втратити себе, не зрадити 
свого сенсу й не спростувати своє життя? тощо. Зрештою - заради чого варто 
жити і діяти, а якщо необхідно, то й пожертвувати приватним життям? 
Відтак до релігії сьогодні людина звертається у пошуках персональних сенсів 
та мотивацій для життєдіяльності у контексті сучасної дійсності.  

Саме як персональний духовний ціннісномотивуючий та 
сенсовоорієнтуючий дискурс релігія сьогодн і є актуальною. Релігія 
відкриває у свідомості особистості додаткову змістовну ресурсну базу, до 
якої звертається людина у моменти, коли потрібно знайти опертя на 
надприродне, духовне, сакральне, щоб вирватись з тенет профанного, 
буденного, утилітарного, байдуже-об’єктивного, у моменти, коли природного 
чи раціонального недостатньо, аби знайти себе як Людину – істоту, 
вкорінену у саме джерело життя, що має сенс власного існування, який 
підносить її за межі приватного, окремого, тимчасованого, тлінного. Людина, 
що спирається сьогодні на релігійний світогляд та користується 
релігійною свідомістю, черпає у релігійних переконаннях підтвердження 
тому, що незважаючи на людську замкненість у тимчасовий контекст, 
вона є персональним представником Іншого – самого джерела буття, а 
тому усі її зусилля в намаганні діяти згідно з цією місією, є немарні, бо 
мають надтимчасову вартість. Релігійна свідомість із відкритими 
сакральними сенсами забезпечує особистість можливістю подолати 
кінечність та умовність будь-якого контексту чи безвихідної життєвої 
ситуації, вирватись із рабства тління, гріховності, безсенсовості, 
утилітаризму, звільнитись від ярма зовнішніх обставин, тоталітарних 
режимів тощо. Зрештою, звільнитись від остаточної об’єктивації людського 
життя, і за усіх сучасних умов для повної автономізації особистості, не 
втратити зв’язок зі світом та іншими. Бо проблема зведення людини до її 
                                                 
31Детальніше з цього приводу див.: Горкуша О. Релігія та філософія в контексті структури 
суспільної свідомості // Релігія в контексті суспільної свідомості. Колективна монографія. За 
ред. проф. А.Колодного. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – С. 21-51; Горкуша О. Релігія 
та філософія як своєрідні засоби моделювання світогляду // Релігія в контексті суспільної 
свідомості. Колективна монографія. За ред. проф. А.Колодного. – К.: ТОВ «НВП 
«Інтерсервіс», 2015. – С.102-117.  
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корисності системі, ефективності роботодавцю, економічної успішності – 
безликої одиниці чи фактору вирахуваної користі для якихось систем 
(політичних, економічних, виробничих тощо) – стосується позбавлення 
особистості самосвідомості та безумовної цінності як самочинного суб’єкта. 
А тенденція до крайньої автономізації персони, що нібито забезпечує їй 
непорушність кордонів приватного комфорту, поступово призводить до 
проблеми “незапитаності”, “непотрібності” як особистості світові та людям. 
Релігійною свідомістю ці проблеми долаються завдяки визнанню Божою 
свідомістю персональної особистісної свідомості людини, що з кінечних 
умов власного життя відповідає на Божий заклик до співтворення й 
відповідально діє у світі, пов’язуючи розрізнені елементи (світ, що 
розпадається, Творіння, що піддається тлінню) у суспільному співжитті. 

Сакральний сенс, що визначається змістовно у певному контексті, 
не належить цьому контексту, і тому той, хто орієнтується на сенс, а 
не лише на його конкретне формулювання (традиційне, доксальне, 
“канонічне”, мовне, ідеологічне тощо), яке також належить цьому кінечному 
контексту, має доступ до позамежового, безумовно цінного (бо його 
вартість невимірювана земним, тлінним, тимчасовим еквівалентом), також 
має цінність понад тлінням та життя понад контекстом. 

То ж постає питання: саме які структурні трансформації релігійної 
свідомості та релігійного світогляду ми сьогодні спостерігаємо?  

Релігійна парадигма містить інформацію (уявлення, переконання) 
теологічного, онтологічного, метафізичного, екзистенційного, 
гносеологічного, методологічного змісту. Щонайперше віровчення 
покликане забезпечити свідомість віруючого тими методологічними 
моделями, які пояснюють зв’язок людини з надприродним, 
божественним, розкривають уявлення про сакральне, сприяють 
самовизначенню людини у світі (природному, суспільному) з урахуванням 
її зв’язку з таким, надати їй актуальні критерії оцінки ситуації, 
мотиваційне опертя для певного способу дії, моделі належного варіанту 
поведінки, нормативну шкалу та сенсову глибину самовизначення 
особистості стосовно різних рівнів буття – від біологічної окремішності 
до відповідальної свідомої персони, що включена у різні шари світу – 
фізичний, хімічний, природний, родинний, соціальний, глобальний тощо.  

Цілісний світогляд передбачає, що особа розуміє своє місце у світі, 
бачить своє призначення у дії щодо різних рівнів буття та знає 
непересічний сенс свого окремого тимчасового життя, гарантований її 
зв’язком з самим джерелом буття чи Богом, щодо якого відчуває власну 
відповідальність. Релігійна свідомість співвідносить особу не лише зі 
світом та іншими, але зі світом та іншими у диспозиції співпричетності 
Бога, джерела самого буття. Тож цілісний релігійний світогляд – це 
світоглядна модель, головною віссю якої є співвіднесеність двох суб’єктів – 
Бога та людини, двох векторів розуміння – абсолютного та індивідуального, 
на яку логічно нанизуються знання про світ та його влаштування, природу та 
її закономірності, суспільство та фактори його розвитку, культуру з її 
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особливостями, людину з її земними належностями тощо. Цілісний світогляд 
означає, що не повинно бути невиправних суперечностей між якимись 
рівнями світоглядної моделі, а нова інформація про світ доповнює, а не 
руйнує, вже наявну “цілісну картину світу”; новий життєвий досвід 
засвоюється за допомогою наявних когнітивних ідентифікаторів та методів 
не всупереч, а завдяки фундаментальним метафізично-екзистенційним, 
сенсово-надихаючим, та нормативно-регламентативним складникам. 

Через негативні світоглядні наслідки секуляризаційної епохи та 
виклики культурно-світоглядних обріїв майбутнього (інформаційна чи 
техногенна доба), релігійний світогляд сьогодні має актуалізовувати саме 
комунікативно-взаємодійномий зв’язок людини з надприродним. Це те, що 
вкрай необхідно для подолання проблеми індивідуальної відособленості, 
крайньої автономізації, неконтрольованого волюнтаризму егоцентричних 
осіб, наділених владою та ресурсами. Зрештою для подалання суспільної 
безвідповідальності, загубленості в інформаційному хаотичному потоці, 
особистісної знеособленості, утилітарного знецінення персонального 
суб’єкта свідомості. Стосовно ж світу опанованого буття людини – 
природного, суспільного – використовувати узгоджено із головними 
віроповчальними уявленнями, знання, здобуті іншими системами 
пізнання. Але й тут, опосередковано моделлю відповідальної 
міжособистісної взаємодії з Творцем, визначати людську особу як 
відповідального суб’єкта у комунікативній взаємодії із іншим (природою, 
ближніми, суспільством тощо). Бо релігійний світогляд це щонайперше 
модель самовизначення людини у світі на основі відчуття її співпричетності 
Богові, вкоріненості в священному, відкритості до сакрального, змістовні 
визначення яких формулюються певним конфесійним віровченням.  

Саме ця співвіднесеність із надприродним, трансцендентно-
іманентним джерелом буття, з Богом у структурі релігійного світогляду 
і є базовою і незмінною. Як фундаментальна для релігійної індивідуальної чи 
конфесійної свідомості і за сучасних трансформацій релігійного світогляду та 
релігійної свідомості, вона є незмінною складовою, атрибутивною 
властивістю, яка може актуалізовуватись варіативно (різними 
конфесійними віроповчаннями у відмінних світоглядних контекстах), але 
лишається провідною. Інші ж складники у структурі релігійного світогляду 
більше залежні від того, наскільки нерелігійні знання та інформація про світ 
більш адекватно пояснюють певні сегменти і фрагменти буття. Там де 
сучасна наука адекватно пояснює природу, суспільство, а сучасні технології 
ефективно допомагають освоїти їх людині – релігійні уявлення не є 
запитаними.  

Найбільше релігійних роз’яснень потребують відповіді щодо того, 
хто є людина, який сенс її життя, що спричинило постання буття; хто є той, 
хто усвідомлює та діє, і хто є той, хто творить. Тобто - це вісь 
екзистенційно-метафізичного запитування. А також: яким є той, хто діє, 
за якими критеріями слід оцінювати наслідки його дії? – морально-етична 
шкала із сакральними еталонами Добра. Яким чином діяти так, аби 

68



наслідувати добро, бути знаряддям самого життя? – моделі поведінки, яка 
сприяє реалізації релігійних еталонів належного в житті людини, дієві 
механізми досягнення релігійних ідеалів (любов, служіння добру і правді).  

Відтак у структурі релігійного світогляду і сьогодні буде присутнім 
додатковий фундаментальний параметр, на місці якого в нерелігійному 
світогляді знаходиться прогалина або “сліпа пляма” – уявлення про 
надприродне джерело буття, Бога, що знає справжній сенс і життя, і 
світу, і людини, і творіння, і перебігу подій. У цю фундаментальну складову 
релігійного світогляду вкорінені сенси, які не можуть бути остаточно 
зрозумілими тим, хто перебуває всередині системи світу, але до яких через 
релігійну свідомість особи мають доступ як до відкритої ресурсної бази. 
Звідси випливають і еталони морально-етичної оцінки, що стають дієвим 
знаряддям релігійної свідомості для аналізу і критичного засвоєння нового 
життєвого досвіду.  

Щодо змістовних трансформацій, то, з урахуванням структурних 
змін, і тут ми спостерігаємо відповідні трансформації. У змістовній 
артикуляції релігійних сенсів помітною сьогодні є тенденція до: 

1) Персоналізації.  
Протягом історії розвитку релігій розуміння надприродного джерела 

буття пройшло етапи: а) надприродної сили, що керує природою, зв’язок з 
якою давав можливість людині вижити як біологічній істоті; б) надприродної 
сили, що керує суспільством, зв’язок з якою давав надію вижити суспільному 
організму; в) індивідуально звернутої до певної індивідуалізованої спільноти 
священної сили чи надприродного суб’єкта, що давало можливість вижити 
певному людському колективу, який наслідує запропоновані цієї силою 
моделі поведінки і норми суспільного співжиття; г) універсального суб’єкта 
глобального виміру, що уможливлює використання універсальних 
позитивних моделей поведінки у будь-якому локалізованому конкретними 
індивідуальними умовами й характеристиками контексті.  

Усе це пов’язано з історично посталим розумінням людиною себе: а) як 
частини природи; б) як частини роду; в) як частини людської спільноти, для 
якої Бог є Батьком-законодавцем суспільної організації життя.  

В процесі глобалізації, що локалізувала життєвий простір людства у 
цілісну глобальну систему, Бог, Божественне чи сакральне починає 
розумітись не у відношенні та взаємозв’язку з якимось окремим людським 
колективом, а з цілим людством. Тому наявні релігійні парадигми 
визначають його як деяку універсальну силу, що задає універсальні 
регламентативні правила, які стосуються і підходять кожній людині 
незалежно від її інших ідентичностей (родинних, національних, статевих, 
політичних, професійних тощо) та тих обставин (історичних, культурних, 
подійних), у яких вона пребуває. ХХ століття стало пошуком визначень 
таких універсальних правил поведінки, які б забезпечували виживання 
людства загалом, людини взагалі незалежно від її індивідуальних 
особливостей. Тоді релігійні уявлення про Бога чи Божественне почали 
тяжіти до визначення і його в цих глобально-універсальних властивостях та 
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формулювання сенсів взагалі для будь-кого. Світові релігії стали 
надактуальними, бо утверджували людину як особистість в її універсально-
глобальній цінності.  

Однак у протистоянні власне людським парадигмам організації 
суспільної дійсності в механістичних моделях функціонування, за якого 
немає місця сакральному й священному – чи в тоталітарній системі 
керування Радянського Союзу, де людина була лише гвинтиком великого 
механізму, чи то в утилітарно-ужитковому устрої ефективного керування 
економічно успішних країн, де людина – ефективний функціональний засіб, 
релігійна свідомість почувалась незатишно. Бо Бог покликав людину до 
відповідального життя - не лише як засобу для функціонування якогось 
механізму, а як персонального самоцінного суб’єкта комунікації. Сенс життя 
людини поставав не у її функціонуванні як елементу чогось чи засобу для 
чогось. Людина, як відрита священному дійсність, володіє тими 
властивостями, що підносять її над будь-якими функціональними 
призначеннями.  

Тому сьогодні в основі релігійного світогляду священне, з яким 
пов’язана і співвідносна Людина як особлива істота, що перевершує себе як 
частину чогось земного – природи, роду, спільноти, механізму, системи 
функціонування тощо, - визначається персоналізовано, розкривається як 
Персона чи персональний шлях та модель поведінки для кожної людини. 
Саме персонально осягнуті й усвідомлені сенси та мотивація формують 
свідомість сучасних громадян – як самоцінних відповідальних особистостей, 
що діють згідно з власним персональним призначенням у будь-якому 
контексті. Простіше кажучи, релігійні сенси сьогодні усвідомлюються 
персонально, а тому повинні бути персонально прочитуваними, 
контекстуально актуальними – відповідати на нагальні запити кожної 
окремої персони в її конкретних буттєвих обставинах та згідно з її 
ідентичностями.  

Саме тому у структурі релігійного світогляду Священне та Бог тепер 
співвідносні щонайперше не з природою, якоюсь людською спільнотою, 
світом цілком, певним суспільним устроєм чи сталим вченням, а із персоною 
самовизначеної особистості, що відповідає на його заклик зі свого земного 
життя. В такий спосіб у свідомості вірянина сенс Божої істини переживається 
змістовно в певному контексті через персональну свідомість конкретних 
особистостей. 

2) Діалогічності.  
Персона самовизначається у діалозі з іншими персонами. Тож 

персональній свідомості для самовизначення потрібен персонально 
самовизначений Бог, Бог-Персона, з яким вона перебуває у постійному чи 
ситуативному та принагідному діалозі, саме в якому і шукає тих чи інших 
прийнятних моделей поведінки у конкретних життєвих обставинах. За такої 
парадигми немає заздалегідь готових відповідей на конкретні життєві запити. 
Релігійні парадигми можуть запропонувати лише шкалу оцінки добро/зло та 
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еталони/взірці персональної поведінки, які людина може застосовувати для 
аналізу конкретної життєвої ситуації та пошуку виходу з такої.  

Звідси випливає й головна тенденція змістовної трансформації 
релігійної свідомості та релігійного світогляду. Будь-який зміст 
висловленого релігійно сенсу має бути персонально зрозумілим та 
усвідомленим і діалогічно сформульованим – ніби у ситуації діалогу людини-
персони та Бога-персони щодо певних контекстуальних обставин. Немає 
готових відповідей та сталих повчань крім тих стандартів, які необхідно 
перекладатимуться для адекватного вжитку в кожному окремому контексті 
зрозумілою мовою та з урахуванням конкретних факторів, що спричинили 
цей контекст.  

Зосередження на сакральному сенсі, який має ожити в кожній окремій 
ситуації, а не на застереженні непорушності його певної змістовно-мовно-
парадигмальної фіксації (усталена конфесійна інтерпретація, канонічна 
церковна традиція). Сенси живуть у наших діалогах, сакральні сенси 
оживають в ситуації діалогу людини з Богом та між віруючими людьми з 
приводу цих сакральних сенсів з урахуванням їхнього священного виміру та 
гіпотетичної точки зору й позиції Бога-персони. Не буквалізм тлумачення 
(що має таки людське походження), а контекстуальна відповідність і 
відкритість сенсу, що перевершує будь-яку його конкретну дефініцію. 
Сакральні сенси мають бути відкритими до їх різномовного прочитання та 
різнотрадиційного й різноконтекстуального висловлення, але із 
застереженням при цьому своєї сакральності та священних характеристик 
сенсів, у яких висловлюється саме джерело буття, цілком інший щодо 
кінечного, тимчасового, гріховного, тлінного, мертвого, утилітарного.  

3) Обґрунтування механізмів зацікавленої взаємодії на засадах 
любові та порозуміння щодо сакрального сенсу.  

Саме завдяки персоналізації та діалогічності релігійний світогляд 
та свідомість сьогодні дають можливість людині піднестись над своїм 
функціональним призначенням чи місцем у системі земних відносин і 
розкрити себе як гідну Божого заклику та довіри персону. Зацікавлена 
міжперсональна комунікація передбачає Любов. А Бог у свідомості 
вірянина – це джерело любові, що дарує, оберігає та примножує життя, рятує 
від смерті. У нашому контексті – від смерті сенсу життя. Механізми взаємодії 
Священного із земним теж стають персональними. Це не вплив 
надприродного на природне, не творення сталої форми світу, не легітимація 
певної системи влади, не керування світом-механізмом, не управління 
сукупністю факторів для гармонізації всіх елементів функціонуючої системи, 
а саме взаємодія взаємовизнаних суб’єктів. Спираючись на такий варіант 
релігійної диспозиції (сакральне/профанне, вічне/тлінне, живе/мертве, 
добро/зло, істинне/втілене) сучасна людина отримує нову модель і для своєї 
взаємодії не лише з Богом, але й з іншими людьми, зі світом загалом та з 
кожним його елементом зокрема. 
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В історичній ретроспекції людство уже мало досвід застосування таких 
поведінкових механізмів як виживання32, пристосування, освоєння, 
підкорення, керування, управління. Віроповчальний елемент виконував при 
цьрому свою методологічну функцію, контекстуально обґрунтовуючи 
адекватну історично-культурному рівню осягнення природної та суспільної 
дійсності модель поведінки людини, забезпечуючи релігійну свідомість 
ефективним засобом самореалізації людини з перспективою зростання її 
рівня духовності та відповідальності. Сьогодні ж релігія, як і впродовж 
історії, здатна і може відкрити нові обрії духовного зростання людства 
як громади відповідальних осіб, кожна з яких докладає свою частку до 
творіння спільного бажаного майбутнього. Для цього віроповчальний 
елемент релігії має не лише обґрунтовувати цю методику взаємодії 
людини з іншими, природою, світом, Богом, але й наочно та діяльно 
демонструвати цей методологічний підхід в самому процесі віроповчання, 
як приклад для наслідування віруючими, що засвоюється через взаємодію з 
духовними вчителями-наставниками, конфесійними братами та 
сестрами, з іншими відповідальними громадянами, із своїми та іншими, 
та закріплюється особистим досвідом співтворення добра на благо 
життя. 

Повчати так, як то було ефективно сотню чи тисячу років тому, нині 
вже недоречно. Таке повчання не засвоюватиметься, бо не є адекватним 
сучасним способам і формам отримання нових знань на навичок, 
результативним виховальним методикам. Але сьогодні є виняткова нагода 
сам процес віроповчання перетворити на формування навичок бажаної 
моделі поведінки для нового покоління людей, актуальної й доречної для 
виживання й розвитку у ХХІ сторіччі Людини, як відповідальної перед 
Богом, ближніми, дальніми та світом, вільної персони. Історично-
культурні умови для засвоєння такої моделі склались. Альтернативних 
ефективних моделей, за яких би зберігався статус людини як Дитини Божої, 
співпричетної надприродному джерелу буття відповідальної особистості, а не 
як засобу чи знаряддя здобуття матеріальних земних тимчасових і тлінних 
зисків і дібр – немає. Тож контекстуально в безпосередній дійсності, 
виконуючи свою методологічну функцію, віроповчальний елемент релігії 
може відкрити людині, спільнотам та людству загалом перспективи у гідне 
майбутнє й, орієнтуючись на конкретну людину в її певних життєвих 
ситуаціях, забезпечити їй її ціннісновмотивоване та сенсовонасичене, 
успішне, з точки зору виповнення свого призначення як гідної на довіру Бога 
та ближніх особистість, життя. Носії такої свідомості є відповідальними 
творцями майбутнього. 

 
 

                                                 
32 Як організму, освоєння свого життєвого простору; підкорення завдяки науці природи та 
завдяки розвитку технічного потенціалу керування суспільними процесами та управління із 
використанням високотехнологічних засобів системою світу 
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1.3 Релігія інформаційного суспільства: 
функціональне обмеження та змістовна варіативність 

 
Крім раніше проаналізованих нами сучасних викликів до 

віроповчального елементу релігії як пізнавального чи методологічного 
засобу, сьогодні слід назвати ще й інформаційну добу. Інформаційна доба 
водночас є й обставиною, у якій релігія сьогодні функціонує, і середовищем, 
у якому релігійні парадигми зорієнтовуються у майбутнє.  

Тому звернемо нижче увагу щонайперше на особливості 
функціонування релігії із врахуванням таких факторів: 1) інформаційна доба 
як сукупність буттєвих умов та обставин; 2) інформаційний ресурс та 
можливості його освоєння й використання; 3) інформаційне суспільство як 
середовище функціонування релігії; 4) суб’єкт, включений в інформаційний 
простір - особливості свідомості сформованих цим життєвим середовищем 
осіб. Інформаційна доба як етап розвитку людства має власні 
характеристики, що визначають і особливість попиту на релігію та запитів до 
віроповчального елементу релігійної системи.  

Сучасне суспільство, яке ми називаємо інформаційним, має 
інформацію не лише ресурсом, який використовується для опанування знань 
про світ, але також і засобом, який застосовується для формулювання чи 
фальсифікації цих знань (для широкого загалу) про світ, і середовищем, яке 
вже сьогодні стає життєвим простором людства (ввібравши у себе 
сконцентровані образи попередніх життєвих середовищ), наклавшись та 
затуливши собою раніше освоєні людськими спільнотами життєві 
середовища: природне, родинне, культурне, цивілізаційне, технологічне 
тощо.  

Усі попередні життєві середовища людини були тим тлом, на якому 
формувався світогляд та самовизначалась людина і як член організму роду, і 
як індивід. і як елемент доцільно функціонуючого механізму, і як особа, що 
має власні потреби. і як частина спільноти, і як самочинна особистість. і як 
політична істота, і як автономна персона. Таке тло неодмінно впливало на 
контекстуальне самоусвідомлення людських спільнот та особистостей. 
Принаймні за цим тлом знаходилось те надприродне, у таїні якого 
відшуковувались сакральні сенси. Крізь це тло саме джерело буття 
промовляло через релігійну свідомість до людини у тому чи іншому 
змістовному наповненні віроповчального елементу. Змістовне формулювання 
сакральних сенсів повинне прочитуватись контекстуально в конкретному 
життєвому середовищі, щоб людина мала до нього доступ, розуміла та 
застосовувала у життєдіяльності. Більше того, це контекстуальне змістовне 
формулювання сакральних сенсів людини має бути достатньо потужним, 
щоб задавати релігійний дискурс у певному життєвому середовищі. 
Контекстуальне змістовне формулювання сакральних сенсів має спиратись 
на певне тло, використовувати наявні властивості життєвого простору для 
пояснення цілком іншого, знаходження сакрального крізь профанне. Відтак 
таке артикулювання священного має бути адекватним життєвому середовищу 
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людини, випливати з такого, використовуючи і головний ресурс і провідні 
технології певної доби, відповідні суспільно-культурному, когнітивно-
пізнавальному розвитку людини-адресата.  

Інформаційна доба в історії людства є таким етапом, коли життєвий 
простір людини, що в історичній ретроспекції раніше локалізувався, по-
перще, місцевістю, де мешкав рід чи плем’я, по-друге, країною, у якій жив 
певний народ, пол-третє, цивілізацією, до якої належав індивід, а по-
четверте, глобальним земним простором, освоєним людством, тепер 
ущільнився, перетворились до умовних позначок чи стали додатковою 
(особливою) інформацією географічні, історичні, культурні, мовні, біологічні 
та інші координати життя людських індивідів. Розвиток наук і технологій, 
зокрема й інформаційних, спричинив до відкриття та освоєння нового 
виміру, у якому людство знаходить себе, а це інформаційного. Останній 
вимір стає тим життєвим простором індивідів, де кордони природні, що було 
важливо для родового етапу життя людських племен, чи кордони історичні, 
які є важливі для визначення освоєного простору певним народом, а зрештою 
і кордони політичні, традиційні, культурні, цивілізаційні та інші виявляються 
хисткими. В процесі глобалізації світ людського життя став пласким у тому 
значенні, що спроможність його освоєння людиною сьогодні визначається не 
її родинними зв’язками чи природними умовами, не місцем її народження, а 
швидше обізнаністю з умовами “правил гри” на шахівниці глобальної 
людської цивілізації та можливістю і здатністю скористатись цими умовами 
для задоволення власних потреб і зисків.  

Водночас інформаційний ресурс має особливі властивості в порівнянні 
з усіма раніше освоєними і застосовуваними для опанування світу людством 
(природними, науково-технологічними, матеріальними, технічними, 
економічними тощо). По-перше, він є невичерпним – чим більше інформації 
використовується, тим більше її накопичується; по-друге, відкритим - його 
не можна розподілити і приватизувати, взяти під тотальний контроль чи 
жорстко підпорядкувати на застереження користі якогось окремого суб’єкта; 
по-третє, продуктивним - володіє надзвичайним креативуючим потенціалом 
– постійно продукується, спрямований на перетворення наявного у дещо 
інше; по-четверте, інтенційно-свідомісним - потребує адресата, носія, 
сприймача, об’єкта перетворення та суб’єкта використання – суб’єктивну 
свідомість; зрештою, по-п’яте - він є створеним людиною для посилення її 
експансивних потягів та творчого потенціалу. Саме тут продукуються 
варіації майбутнього чи віртуально-альтернативного. Однак для того, щоб 
інформаційний ресурс став творчою силою побудови належного (бажаного) 
майбутнього, його спершу треба освоїти, опанувати і навчитись 
застосовувати.  

Недбале використання інформаційного ресурсу може завдати 
непоправної шкоди особистісній свідомості, спільнотам, людству, 
зруйнувати людський світ. Можливості та ризики інтенсивного застосування 
інформаційного ресурсу подібні до можливостей та ризиків застосування 
атомної енергії. Саме вони можуть призвести як до вирішення гострих 
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проблем людства - забезпечення необхідною енергією / стати комунікативно-
діалогічним середовищем продукування порозуміння і на його основі нових, 
досконаліших форм людської організації), так і до стабілізації світового 
порядку, формування суспільного взаємопорозуміння й розвитку 
гармонійного співжиття людських спільнот на засадах взаємоповаги та 
дотримання конвенційних норм організації загальнокорисної взаємодії, а то й 
призвести до розв’язання війни, що зруйнує людство та світ, якщо у вигляді 
високотехнологічної зброї опиниться у руках свавільного егоцентрика типу 
Путіна, пожадливого до загарбання ресурсів для самовиживання і влади над 
іншими. Як комунікативна платформа, вона -може стати і засобом поєднання 
людей, і засобом їх роз’єднання тобто виконувати за різних умов 
інтегративну чи дезінтегративну функцію, обґрунтовувати чи спростовувати 
суспільні зв’язки.  

Як справедливо наголошують сучасні українські дослідники, зокрема 
Д. Дубов, сьогодні відбулось зрушення геополітичного протистояння від 
просторів географічних до просторів інформаційних33. Бо якщо раніше 
геополітичні гравці мали розподіленими наявні ресурси (природні, наукові, 
технічні, економічні), а відтак відповідно й зайняли згідно з наявними у них 
ресурсами та можливістю і вмінням вдало такі використовувати, певне місце 
на шахівниці глобальної системи, то відкриття й освоєння та вироблення 
технологій застосування інформаційного ресурсу зрушило наявний баланс 
сил, а витворення інформаційного простору створило й нові простори для 
завоювання, нові методи загарбання та дало шанс закласти нові правила гри 
впливовим акторам. Саме це, зрозуміло, відкрило їм шлях до перерозподілу 
впливу на глобальній мапі земного світу.  

Якщо раніше мова йшла про володіння певними ресурсами – 
природними (а відтак географічні координати опанування мали велике 
значення), потім – технологічними (володіння знанням та технологіями 
визначало і можливість заволодіння світом зокрема через панування в 
економічній глобальній системі), то зрештою сьогодні мова йде про боротьбу 
за свідомість людей засобами освоєння й підпорядкування інформаційного 
простору та використання кібернетичних технологій для цього. Як 
справедливо наголошує той же Д. Дубов, “людство завжди прагнуло 
якнайповніше опанувати всі доступні йому простори. Об’єктивно це 
пов’язано з бажанням використати їх для цивілізаційного зростання, 
посилення економічних і політичних позицій держав, що з необхідністю 
призводило до виникнення протиріч. У результаті всі простори рано чи пізно 
перетворювались на “території” запеклих протистоянь і конкурентної 
боротьби у сфері внутрішніх та зовнішніх відносин”34. Однак з 
інформаційним простором проблема полягає в тому, що тут важко 
встановити кордони, адже ці кордони проходитимуть не на якомусь земному 

                                                 
33 Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва . – К.: НІСД, 2014. . - 
С.15-33. 
34 Там само. - С. 9. 
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ландшафті, матеріальному носії чи фіксованій карті, а у свідомостях осіб, які 
включені в інформаційний простір. Інформаційний простір від географічного 
відрізняється тим, що вимірюється не природними об’єктами, а сенсами та 
змістами, мовою вираження та алгоритмами розуміння, обсягом інформації 
та її якістю - адекватністю щодо висвітлення чогось іншого й авторитетністю 
джерела походження. Інформаційних шарів до однієї географічно виміряної 
території чи історично описаної держави можна спродукувати незліченну 
кількість, множачи їх за потреби і можливості, організовуючи щораз за 
новими методологіями.  

Критерії вимірювання інформаційного простору суб’єктивні в своїй 
основі, як і можливість сприйняття того чи іншого інформаційного шару 
залежить від суб’єктивних характеристик свідомості індивідів. Без 
конвенційного узгодження правил та критеріїв оцінки інформації досягти 
якогось порозуміння між індивідами, включеними в інформаційний простір, 
важко, а без суб’єктивного бажання й вольових зусиль для порозуміння 
взагалі неможливо. 

Та для релігієзнавця помітно, що інформаційний простір своїми 
певними характеристиками нагадує релігійний (віроповчальний) простір, що 
завжди доповнював природне чи суспільне середовище людського життя 
свідомісним виміром релігійного сприйняття дійсності. Відмінність між 
інформаційним та релігійним простором полягає хібащо у тому, що 
релігійний свідомісний простір подвоює світосприйняття сакральним 
виміром, суб’єктивним досвідом переживання сенсу, сформульованого не 
лише собі подібними, але й висловленого, на думку вірянина, самим Творцем 
життя. Натомість в інформаційному просторі сформульовані значення не 
полишають виміру ужитковості, людиноюспродукованості: вони мають 
похідну природу навіть у тому разі, якщо вказують на сакральні сенси, бо ж 
“інформація про сенс” не є самим сенсом, а лише знаряддям, яке вказує на 
можливість значення та сенсу. 

Штучний інтелект так само здатний оперувати інформацією, як і 
суб’єктивна людська свідомість, але при цьому з єдиною відмінністю – він 
лише оперує інформацією, але не усвідомлює значень, бо не має 
безпосереднього суб’єктивного досвіду переживання сенсу. А тим більше 
сакрального сенсу, у співпричетності до якого визначається особистість як 
суб’єкт самосвідомості, включений в безпосередній діалог з джерелом буття - 
Творцем. 

Якщо в релігійному свідомісному просторі людська індивідуальна 
свідомість співвідноситься та пов’язується в комунікативному досвідному 
зв’язку із Божою свідомістю чи всезагальним всезнанням – причиною, 
позасистемним чи метафізичним або ж іманентно-трансцендентним еталоном 
й актором, то в інформаційному просторі людська індивідуальна свідомість 
співвідноситься із штучним інтелектом та поєднується із іншою людською 
свідомістю засобом технологій, створених людиною (із самою 
інформаційною системою чи людиною як творцем такої, що також 
включений в цю систему і є її продуцентом та законодавцем).  
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Всесвітня інформаційна мережа забезпечила сучасних індивідів 
знаряддям, яке з одного боку, дає можливість будь-кому отримати будь-яку 
запитану інформацію про світ, яку людство здобуло і оцифрувало, а з іншого 
– перевело на новий рівень комунікативні можливості індивідів. Тож і в 
пізнавальному і в комунікативному плані інформаційна всесвітня мережа 
звільнила індивіда від географічних, історичних, традиційно посталих 
суспільно-культурних кордонів. Та перш ніж людина встигла отямитись від 
ейфорії захоплення новими свободами і можливостями через відсутність в 
інформаційному просторі людства незборимих перепон в комунікації та 
отриманні й поширенні інформації, з’ясувалось, що її саму захопив у свій 
невпинний плин суцільний потік інформаційного простору. Таке звільнення 
людини (завдяки відкриттю інформаційного ресурсу, його використанню й 
технологічному освоєнню як нового життєвого середовища) - аналогічне 
звільненню з ікринки щойно вилупленої малої рибинки на дні безмежного 
океану. З одного боку вода для неї постає засобом для виживання і вона 
вільна пливти будь-куди, а з іншого ж її виживання у цьому безмежному 
просторі ймовірної свободи залежить від того, наскільки швидко вона 
спроможеться тут адаптуватись і застосовувати інші засоби орієнтації та 
ефективніші механізми дії, ніж ті, які були достатніми в освоєному раніше 
просторі ікринки.  

Натомість, нагадаємо, що саме релігійні парадигми впродовж історії 
людства забезпечували свідомість віруючих конфесійно сформульованими 
світоглядними моделями, що не лише містили фундаментальні уявлення 
метафізичного, екзистенційного, онтологічного, гносеологічного плану, 
важливі для орієнтації у світі та самоусвідомлення людини, але також і 
задавали ціннісні параметри та сакральні орієнтири, що спрямовували 
людську життєдіяльність до певної стратегічної мети, нібито важливої з 
точки зору Творця життя. Така стратегічна зорієнтованість релігійних 
парадигм до досягнення через людське самоусвідомлення мети, визначеної із 
урахуванням позиції Творця життя, допомагала людській свідомості 
зрозуміти світ та себе у ньому як цілісність, яку можна осягнути та 
призначення щодо якої можна збагнути. Тож на відміну від інформаційного 
простору, який не має центральної вісі для орієнтації (іманентно-
трансцендентне взаємовпізнання людської та Божої свідомостей), релігійне 
подвоєння, чи радше – поглиблення картини світу надприродним, 
сакральним виміром, навпаки сприяло певній орієнтації в дійсності, 
спрямовувало свідомість людини в стратегічному напрямку, забезпечувало 
алгоритмами тактично-правильних дій в тій чи іншій ситуації згідно із 
ціннісними параметрами, закладеними конфесійним віровченням.  

В інформаційному просторі інформації виявилось набагато більше, ніж 
здатна опрацювати, засвоїти, проаналізувати, врахувати людина – і як 
окремий індивід чи й навіть як група індивідів. Та ось критерії оцінки наявної 
інформації - через нівеляцію авторитетності традиційних точок зору і 
переконання у істинності певних (релігійних, наукових, ідеологічних) 
дискурсів під впливом постмодерного релятивізму та деконструктивістської 

77



ревізії усіх видів традиційно засвоюваних знань та переконань у ХХ столітті 
– виявились дискредитованими. Тож критично-аналітичний чи вибірковий 
(на підставі фундаментальних світоглядних переконань) підхід до 
поглинання хаотичного потоку інформації слід якимось чином заново 
легітимізувати. Людська свідомість для того, щоб у прямому сенсі “не 
збожеволіти” під натиском хаотично невпорядкованого об’єму 
найрізноманітнішої інформації, має керуватись певним потужним дискурсом, 
який би сприяв послідовному самоусвідомленню особи, критичному аналізу 
й систематизації інформації, а також давав прийнятні механізми орієнтації, 
адаптації та засвоєння нового знання, не руйнуючи при цьому структури 
світогляду. Але для цього, принаймні, така структура має бути, а в її основі, 
як ми про те вже зазначали вище, знаходиться певний фундамент – 
метафізично-екзистенційний та онтологічно-сенсовий шар. Підвалини 
світогляду людини, яка протистоїть поглинаючій безодні безкінечного 
хаотичного плину інформації, повинні бути надпотужними, аби не лише дати 
змогу автономній особі не бути поглинутою беззмістовністю постійної 
балачки, яка відволікає від аналізу дійсності, але й забезпечити їй можливість 
глибокого сенсово-змістовного самоусвідомлення.  

Нагадаємо, характерною ознакою інформаційного ресурсу є те, що його 
неможливо поділити чи приватизувати, а із активним використанням - його 
обсяг збільшується. І ось ця принципова невичерпність інформаційного 
ресурсу, доступного сьогодні людству, відкриває нові можливості та нові 
ризики, а також і нові виклики зокрема і до способу оперування цим 
ресурсом та механізмів його застосування. Розвиток технологій 
продукування, накопичення, використання інформації призвів до того, що 
людство опинилось під загрозою, бо ж, як з’ясувалось, ті самі технології, які 
роблять інформацію доступною та досяжною автономному індивіду, роблять 
доступним та досяжним і автономного індивіда тому, хто ці технології 
здатний використовувати з маніпулятивною метою та для власного зиску. 
Інфомрація стала ресурсом, що використовується як для продукування 
правдивого розуміння ситуації про дійсність, так і для фальшування 
дійсності, створення симулякривної реальності, у яку занурюється і якою 
поглинається людина.  

Інформація, зрештою, може стати зброєю, спрямованою на руйнацію 
дійсності через вплив на свідомість індивіда, що не має потужного 
світоглядно-ціннісного вкорінення, а чи ж не володіє необхідним обсягом 
правдивого знання про ситуацію та раціонально-критичними методологіями 
аналізу отримуваної інформації. Нагадаємо, що впродовж історії людства 
саме релігія, виконуючи свою світоглядно-сенсову функцію, забезпечувала 
світогляд фундаментальними переконаннями метафізично-екзистенційного 
та сенсово-ціннісного рівня. Її функціональність у цьому напрямку була 
особливо ефективною у тих питаннях, відповіді на які неможливо віднайти 
раціональними засобами та за допомогою доступних людині знарядь 
(включно з науковим пізнанням).  
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Відтак, інформаційна доба, з одного боку, звільняє індивіда від 
уярмлення незборимими обставинами дійсності, опосередковуючи таку 
інформаційним “життєвим середовищем”, а з іншого – за допомогою 
інформаційного потоку та сучасних інформаційних технологій людина 
(суб’єкт свідомості) вилучається з дійсності, сприймає таку крізь призму того 
інформаційного потоку, у якому знаходить себе залученою до певних 
“близьких їй” тем. Так “звільненого автономного індивіда” уярмлюють 
“симулякривні кластери” в інформаційному потоці, що підміняють дійсність 
“провідними темами”, “тлумаченнями”, сформульованими у групах за 
інтересами.  

За цих обставин релігійні парадигми через свою вкоріненість у 
надприродні сенси пропонували цілісне світосприйняття людській 
свідомості, яке, звичайно, може містити неточності і похибки, що 
потребують ситуативних систематичних корекцій у змінюваних 
контекстуальних умовах, однак забезпечують фундаментальними та 
орієнтувальними параметрами людську свідомість. Натомість людська 
свідомість, поглинута інформаційним потоком, стає заручником ситуативних 
збігів інформаційного ландшафту, розчиняється у таких, стає їх носієм чи 
засобом передачі. Щонайбільше у разі, якщо не володіє цілісними 
світоглядними моделями, які містять і фундаментальні сакральні сенси для 
вкорінення самосвідомості, і достатні критерії для оцінки якісності 
отримуваної інформації та конкретної ситуації (правда, добро, 
відповідальність), і ціннісні орієнтири (істина, любов, життя) для 
стратегічного планування життєдіяльності на основі релігійної 
самосвідомості. 

Таким чином, застосувавши для наступного розвитку новий 
цивілізаційний ресурс – інформацію, людина з’ясувала, що здатна сама 
продукувати своє майбутнє, бажане чи належне, якщо не у дійсності, то у 
інформаційному просторі, який, будучи “альтернативною реальністю” не є 
фікцією, адже, з одного боку, є життєвим середовищем включеної в 
інформаційний простір людської свідомості, а з іншого - через свідомість 
включеної в інформаційний простір людини впливає і на дійсність. Відтак 
релігійному віроповчанню в його конфесійних варіаціях є місце та завдання в 
інформаційному просторі. Важливо лише, щоб релігійні суб’єкти теж 
освоювали цей інформаційний простір, опановували його не лише як місце, 
але і як засіб донесення важливого фундаментально-сенсового знання, 
критеріїв аналізу для фільтрації інформації (були голосом правди щодо 
дійсності, людським сумлінням у присутності істинної свідомості щодо 
дійсної ситуації та її оцінки). 

Опановувати інформаційний простір та використовувати 
інформаційний ресурс релігійним суб’єктам варто не лише для того, щоб 
поширювати в інформаційному життєвому середовищі конфесійні 
віроповчання, оприсутнювати тут свою конфесійну суб’єктність, але й щоб і 
в цьому безмежному океані створювати острівці, на яких людська свідомість 
зможе отримати допомогу у вигляді дієвих релігійних моделей 
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самоусвідомлення з урахуванням її дійсних потреб та запитів. Щонайперше 
тому, що в інформаційному плині потрібен голос, який би завжди стояв на 
стороні Правди, правдивого висвітлення дійсності.  

В інформаційному просторі людська свідомість задовольняє вищі 
людські потреби: належності, визнання, самореалізації. Це, звичайно, не 
позбавляє її таких базових потреб, як фізіологічні та безпекові, які 
задовольняються у дійсності її природного та суспільного життя. Однак це 
свідчить, що суб’єкти, включені в інформаційний простір, націлені на ті 
потреби, які перевершують потреби людини як біологічної істоти. Людина, 
включена в інформаційний простір, споживає та продукує інформацію, тож 
їй потрібні ефективні засоби для сортування, аналізу, відбору, фільтрування, 
засвоєння та використання такої. Раціонально-критичний підхід та ціннісно-
смисловий фундамент світогляду можуть стати такими засобами, які 
допоможуть людині інформаційної доби не втратити себе, не загубитись у 
безкінечному плині інформації, не стати здобиччю маніпуляторів-шахраїв, не 
втратити зв’язку з дійсністю та іншими.  

Релігійні парадигми впродовж тривалого часу в історії людства 
пропонували людській свідомості дієві методології стратегічного планування 
належного майбутнього. І ці моделі вивірялись не лише приватною користю 
окремих осіб, груп чи спільнот, але й абсолютним виміром добра, 
загальнолюдською користю, застереженням інтересів самого життя.  

Коли говоримо про людину інформаційної доби, то щонайперше спадає 
на думку покоління Z – покоління, що народилось і зростало включено в 
інформаційний простір, формувалось під впливом інформаційного життєвого 
середовища. Особливістю цього юного покоління людства є те, що це люди, 
народжені “вільними”, для яких усі кордони радше є не історичними чи 
географічними, політичними, культурними чи економічними, а 
віртуальними. Найчастіше умовним роком, від якого варто говорити про 
народження покоління Z, називають 1991 рік, що знаменує кінець холодної 
війни, розпад СРСР, створення глобальної інформаційної мережі. 
Світоглядно це передбачало попередню постмодерну деконструкцію усіх 
авторитетних (авторитарних, тоталітарних) ідеологій та доктрин, урівняння у 
правах безмежної варіатизації можливих альтернативних позицій і точок 
зору. І релігійним суб’єктам доведеться враховувати психологічні 
особливості цього покоління, щоб мати доступ до їхнього світосприйняття і 
пропонувати їм ефективні засоби самовизначення у світі. Покоління Z не 
піде у храми. Воно не шукатиме Бога у будівлях та іконах, обрядах та 
авторитарних доктринах. До покоління Z можна звертатись, пропонуючи їм 
ефективні засоби фільтрування інформації та засвоєння значень, вартісних 
для особистого самоусвідомлення і самореалізації.  

Покоління Z має доступ до будь-якої інформації, воно має навички 
оперування інформацією, але чи має фундаментальні засади особистісного 
світогляду, які допоможуть розробити стратегію самореалізації себе як 
Персони з понадконтекстуальною цінністю? Сенс особистого життя, досвід 
свідомісного вкорінення в священне, опертя на цінності, що вартують життя, 
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а не його віртуальної імітації – те, чого потребує це покоління, аби 
реалізуватись. Для покоління Z важлива функціональність та практичність 
усього, що їх оточує. Тож і пропоновані релігіями для них моделі розуміння 
повинні бути функціональними і практичними. Вони поінформовані, тож 
нав’язувати їм застарілі чи неадекватні уявлення про світ не варто. Вони 
прагнуть реалізації і не лише в інформаційному просторі, але й у дійсності, та 
легковажні у своєму експериментуванні, бо звикли, що будь-яку ситуацію 
можна переграти й завжди втекти від небажаних наслідків на інший рівень 
реальності чи у інший віртуальний закапелок. Їхня свідомість є операційною, 
швидкою, ефективною для моментального прийняття рішень, які однак 
можуть бути недостатньо обґрунтованими, бо їм таки не вистачає 
стратегічного плану цілісного світогляду з фундаментальними цінностями, 
метою життєдіяльності, відчуттям персональної самоцінності в ситуації 
співпричетності до світу. Їхня свідомість є клаптиковою, пазлоподібною але 
мало структурованою та недостатньо вгрутованою в дійсність, сакральні 
сенси, духовні цінності. Вони прагнуть визнання, але легковажать у питаннях 
відповідальності. Вони вміють діяти тактично правильно, але не володіють 
стратегічним схопленням цілісності світу, довгостроковим плануванням, 
заглиблено в історичний досвід людства та з перспективами для світу й 
життя.  

Тому релігійні парадигми, пропаговані богословами, можуть їм 
пропонувати алгоритми: 1) швидкого фільтрування інформації – релігійні 
суб’єкти повинні бути голосом Правди щодо дійсності, забезпечувати 
критеріями визначення фальсифікацій; 2) швидкої обробки нової інформації 
й оцінки подій – релігійні суб’єкти повинні запропонувати просту й 
ефективну шкалу оцінки подій та моделей виходу з наявної ситуації для 
застереження, щоб експериментаторські нахили не призводили до 
негативних наслідків; 3) персональну відповідальність за наслідки своєї 
діяльності – свідомість особи, що самовизначається в присутності 
свідомості якогось позасистемного суб’єкта, буде більш відповідальною за 
дійсні та віртуальні наслідки своїх вчинків. Авторитет для них нівельований. 
Тож повчальний доктринальний тон звертання слід полишити. Вони 
переймають певні моделі у безпосередній взаємодії, якщо отримують 
досвідне підтвердження ефективності такої. 

Чого не вистачає і що може запропонувати релігія людині 
інформаційної доби, особливо з врахуванням характеристик інформаційного 
покоління Z – фундаментальної вкоріненості особистісного самовизначення і 
стратегічної програми самореалізації; дієвих критеріїв розрізнення дійсності і 
симулякру, правди та брехні; швидких алгоритмів прийняття рішень щодо 
правильної моделі поведінки у найрізноманітніших ситуаціях. І все це має 
виходити з особистісної ціннісно-сенсової ресурсної бази та персональної 
свідомісної життєвої позиції людини, визнаної гідним суб’єктом діалогу з 
надприродним, а не механікою інформаційних мереж.  

Тож яким чином сьогодні релігія буде актуальною, ефективною, 
корисною людині, зможе достукатись до свідомості й вмотивувати до 
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активної діяльності принципово автономного чи розчиненого в 
інформаційному ландшафті суб’єкта? Лише створюючи правдиву 
сенсовонасичену альтернативу, наповнюючи правдою та духовними 
цінностями інформаційний простір, пропонуючи і демонструючи ті 
алгоритми швидких дій, обґрунтовані стратегічним цілісним конфесійним 
баченням світу та місця людини у ньому, які є зрозумілими й корисними 
сучасній людині. Інформаційному суспільству неможливо нав’язати жодних 
догм чи авторитарних бачень. Натомість можна дати знаряддя звільнення від 
хибних, позанаукових світобачень та уярмлення ілюзорними 
симулякривними системами. Тож релігія інформаційного суспільства 
змушена визнати своє функціональне обмеження – релігійні віроповчання не 
повинні намагатись нав’язати якусь сталу конфесійно-канонізовану картину 
світу, тлумачити природні процеси, керувати політичним, економічним, 
технологічним розвитком людських спільнот, натомість - лише пропонувати 
сенсововкорінене самовизначення персональній свідомості у якійсь 
співпричетності до Бога чи надприродного джерела буття та з умовою 
утвердження правди її земного життя. Релігія інформаційного суспільства 
має утверджувати в людині людське – те, що вирізняє її від фізичних, 
біологічних, технічних, інформаційних, кібернетичних форм – персональну 
свідомість цілком земної людини з її конкретними контекстуальними 
умовами життя. 

І це не просто можливо, але й необхідно робити через змістовну 
варіативність конфесійних віроповчань та різних їхніх форм. Бо для того, 
щоб з найрізноманітніших “груп інтересів” залучити індивідів до сенсово та 
ціннісновмотивованої життєдіяльності у дійсності, розбудити від 
летаргійного сну розчинення у інформаційному плині (спрямованому чи 
хаотичному), і включити їхню самосвідомість – треба бути поруч і 
спілкуватись з ними їхньою мовою та з урахуванням їхніх способів засвоєння 
знань. Тому сьогодні саме релігійні суб’єкти пропагують ідею інклюзивного 
суспільства (громадянського суспільства з активними, включеними, 
зацікавленими, самосвідомими та відповідальними персонами, що розуміють 
та діють тут і зараз). Це пропонується зробити через включення свідомості в 
процесі безперервного навчання й соціалізації, професійної та приватної 
життєдіяльності. Релігійний дискурс не повинен нав’язуватись, релігійні 
знання не повинні викладатись у школах як доктринальні системи, релігійні 
тлумачення не повинні спотворювати дійсності, релігійні норми не повинні 
вимагатись як закони суспільного співжиття. Усе це викличе лише 
несприйняття та відторгнення. Але релігійні сенси та духовні цінності мають 
контекстуально засвоюватись як найефективніші та справжні рецепти 
утвердження персональної свідомості та її життєвої позиції.  

Релігія інформаційного суспільства необхідно повною мірою 
застосовує інформаційний ресурс для того, щоб в інформаційному життєвому 
середовищі людини утверджувати сакральні сенси і артикулювати ту 
ціннісну мотивацію людської життєдіяльності, яка звільняє людину і від 
уярмлення самим інформаційним тлом. Релігія стає захисником і 

82



провідником правди, істини, любові – людського в його вкоріненні в 
божественне. Релігія інформаційної доби має позбутись традиційного 
обрядовірства для того, щоб стати провідником сакральних сенсів в 
свідомість релігійної особи зокрема і за допомогою інформаційного ресурсу.  

Різні конфесії по-різному готові до адаптації в інформаційному 
середовищі. Однак майбутнє за тими конфесійними віроповчаннями, які 
опанують і застосують інформаційний ресурс для утвердження сакральних 
сенсів у свідомості зокрема і сучасної молоді. Найбільш готовими до такого в 
сучасній Україні виявились ті протестантські громади, які відмовились від 
надмірної традиційної обрядовості на користь доступності і зрозумілості в 
інформаційному життєвому просторі. 

 
Загальні висновки з теми розділу 

 
Аналізуючи сьогодні віроповчальний елемент релігійного феномену в 

особливостях його конфесійного різноманіття та змін, ми повинні 
щонайперше враховувати його сутнісні характеристики. Специфіка 
релігійного моделювання надприродної реальності полягає в тому, що її 
параметри, згідно богословського бачення, є недосяжними людському 
пізнанню, але, на думку діячів церков слугують дороговказами для 
останнього, пропозиціями удосконалення, еволюційного зростання людства, 
ціннісними орієнтирами, що допомагають людині подолати свою 
обмеженість та віднайти ті норми суспільного життя, які б сприяли реалізації 
належного буття. Водночас така модель має визначатися відносно дійсності, 
світу, у якому перебувають конкретні люди – адресати релігійних сенсів, 
сформульованих конфесійними віроповчаннями, висловлюватись зрозумілою 
їм мовою у актуальних для їхнього контексту значеннях. У різних 
конфесійних варіантах актуального для конкретних людей віроповчального 
дискурсу релігія пропонує стратегії культурного та суспільного 
еволюціонування і виконує одну із важливих для культури людства і 
суспільного світогляду функцію – прогностичну (модель належного буття, 
механізми його досягнення), чим і провокує культурно-історичні 
трансформації людства, конкретних людських спільнот. 

Та вкрай важливо аби ті ідеали, цінності, уявлення про істинну й 
бажану реальність, мету та сенс людського життя, які продукує релігія й 
актуалізує своїм віроповчанням певна конфесія, були справді дієвими 
чинниками на шляху культурного зростання людства, прийнятними і 
практично використовуваними у конкретних соціально-історичних умовах, 
не суперечили дійсним запитам людини та природі самої релігії, зокрема щоб 
вони могли принести безпосередню життєнеобхідну користь сучасному 
українцю і задовольняли б його власне релігійні потреби. 

Наш сучасний інформаційний світ хибує відсутністю єдиної 
універсальної картини світу, яка б задовольнила всіх. Кожен прочитує цей 
світ у своїй контекстуальній дійсності властивою йому мовою, через 
зрозумілі йому значення, витлумачуючи дійсність відповідно до 

83



внутрішнього свідомісного дискурсу, спираючись на засвоєні критерії, 
цінності, власний та груповий, історичний та сучасний життєвий досвід.  

Змінилися й місце та роль релігії в житті людства. Сьогодні вже немає 
можливості говорити про беззаперечне визначення релігійними парадигмами 
процесу самоусвідомлення людини та керування історією людства. Ми стали 
свідками глобалізаційного вирівнювання світу та розмивання горизонту 
людського буття, стали заручниками зневіри віднайти абсолютну істину 
нашого життя в інформаційному хаосі неосяжної всеймовірності.  

Криза є необхідним етапом будь-якого зростання. Ми б не могли 
говорити про духовний розвиток людства, якби такий не супроводжувався 
систематичними кризовими моментами духовності, про що свідчать хоча б і 
трансформаційні процеси в самому християнстві, його конфесіоналізація, 
альтернативізація контекстуальних прочитань християнських істин. Все це 
підготовлювало варіативність розгортання людського майбуття. Адже саме 
завдяки християнству ми маємо ним сформоване уявлення про Людину, 
відповідальну самосвідому персону, що творчо формує своє майбутнє 
внаслідок притаманної їй свободі вибору – себе й свого світу. Тож і сучасна 
кризова ситуація, у якій опинилась Україна та українські громадяни сьогодні, 
з одного боку, є гострим викликом до релігійних суб’єктів, а з іншого – 
можливістю конфесійним віроповчанням запропонувати дієві стратегії 
самоусвідомлення, які сприятимуть як виживанню української спільноти, так 
і утвердженню функціональної ефективності релігії для майбутнього.  

Сучасне інформаційне перенасичення робить проблематичним 
визнання універсалізму будь-якого окремого релігійного віроповчання, але 
аж ніяк не нівелює, а натомість лише актуалізує потребу людини у міцному 
фундаменті свого світогляду, у дієвих ефективних схемах-орієнтирах в 
безмежному просторі неохоплених ймовірностей, у якому людині доведеться 
будувати власний життєвий дім. Особливість сучасної ситуації полягає в 
тому, що на людську особистість сьогодні, як ніколи раніше, покладено весь 
тягар відповідальності за свободу вибору горизонту власного бутя, а в 
епіцентрі дійсності – й за збереження самого життя у його контекстуально 
проявленному варіанті конкретного земного тут і зараз. Від свідомісного 
персонального вибору кожної людини зокрема залежатиме й майбутнє 
людства загалом. Натомість на кожну релігійну пропозицію сьогодні 
покладається відповідальність за ефективність збереження в природі 
наявного життя, за спасенність й осмисленність життя кожної людської 
особистості.  

Сьогодні релігія знаходиться на роздоріжжі епох універсалізму та 
ексклюзивізму, абсолютної істини буття та повної зневіри у будь-якому 
сенсі; між фундаменталізмом та самонівелюванням. Людина ж знаходиться 
на роздоріжжі вибору самої себе: між твариною, програмою чи Богом, між 
минулим, сучасним а чи ж майбутнім, між собою-репрезентантом, собою-
дисидентом чи собою-творцем; між духовністю, загубленістю чи 
утилітаризмом. У цих складних обставинах виживання релігії та людини 
залежатиме від їхньої ефективної взаємодії. 
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Тож тепер ми не можемо говорити про якийсь один сценарій розвитку 
майбуття людства, але можемо говорити, що історія майбутнього формується 
тут і зараз під впливом тих світоглядних горизонтів, які поділяються 
віручими в різних конфесійних системах. Водночас ми розуміємо, що вплив 
на формування майбутнього того чи іншого конфесійно обгрунтованого 
(релігійні цінності, сенси) сценарію розвитку людства залежить від того, 
наскільки та чи інша конфесій буде спроможна забезпечити своїх 
послідовників дієвими й ефективнми моделями й алгоритмами до виживання.  

Згідно з контекстуально висловленими суспільними запитами 
віроповчання сьогодні має виконувати наступні завдання:  

а) сенсове обґрунтування персональної життєдіяльності на 
противагу утилітаристському використанню людини як засобу для набуття 
матеріальних благ та пострадянському підходу до людини як гвинтика 
системи. Тенденція до самознищення та самоспустошення людини ХХ 
століття спиралась на переконання, що людина та світ, в якому вона живе, не 
потребують Бога, а можуть у своєму функціонуванні бути самодостатніми і з 
себе черпати цінності та значення. Такі цінності були відносними земними 
вартостями, а будь-які значення (за відсутності їх опертя на неспростовну 
істину та нехтування вимогою слідувати правді) – рівнозначними 
висловлюваннями тимчасово корисного. Життя втратило свій самоцінний 
сенс, адже в ньому не визнавалось сакрального вкорінення. Життя почало 
оцінюватись за формулами “доцільність функціонування системи”, “правила 
гри та інтереси ключових гравців”. Тобто релігії у ХХІ столітті доведеться 
людству, що змушене було у ХХ столітті обирати між матеріалістично-
механістичними та утилітаристсько-гральними моделями світо- та 
саморозуміння й функціонування, запропонувати актуальну альтернативу. 
Повернути людині глибину справжніх сакральних сенсів, які актуалізують й 
правдиві значення в різних контекстах дійсності;  

б) регламентація життєдіяльності актуальними морально-
етичними настановами та придатними моделями поведінки. Соціально 
стурбоване віроповчання має забезпечити віруючого знаряддям, яке захищає 
людину як духовну персону від зла сучасного світу – війни (не вбий), 
корупції (не вкради), брехні (не лжесвідчи), утилітаризму (не 
ідолопоклонствуй, заміняючи справжні сакральні сенси та цінності земними 
тимчасовими вартостями), самозради (не чини перелюбу, що ідентичне 
відмові від своїх сутнісних належностей, зраді себе, родини, народу, 
держави) тощо. Релігійні суб’єкти повинні сьогодні стати на захист дійсності 
та конкретного контекстуально вираженого людського життя, адже Бог є 
творцем дійсного світу, а не якихось віртуальних реальностей. Він є живим 
Богом живих людей, а не освячувачем якихось штучних, створених 
окремими егоцентричними особами з власного потягу до влади, ідеологем. 
Релігійні віроповчання, як це наголошує Церква, мають бути голосом Божим 
у конкретних життєвих обставинах, свідчити правду про дійсність та 
ситуацію, у якій перебуває людина. Захист правди та дійсності у ситуації 
суцільної фальсифікації інформації та брехні з метою маніпуляції – завдання 
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для релігійних суб’єктів. Контекстуально актуалізувати заповіді Божі, але 
так, щоб вони були засвоєні персональною свідомістю віруючого як простий 
алгоритм виходу з будь-якої абсурдної ситуації, згідно богословсььких 
повчань, є місією соціально стурбованого віроповчання;  

в) висловлення зрозумілою сучасній релігійній людині мовою 
віроповчальних відповідей на ті найболючіші питання, що знаходяться поза 
межам гносеологічної компетенції інших пізнавальних систем, бо стосуються 
межових параметрів людського життя, зокрема таких: Який сенс? Чому так 
сталось? Як витримати те, що не можеш змінити? Заради чого варто жити, а 
чи ж навіть пожертвувати найціннішим?  

г) віроповчання в межах релігійної компетенції із врахуванням 
розширення наукових знань та поінформованості сучасного суспільства. 

Звичайно, сучасні суспільні запити провокують і наступну 
трансформацію віроповчального елементу релігії: 1) зміну некритичної 
довірливості та чуттєвості на актуальну сенсовість, 2) зміну диктату 
традиціоналізму, буквалізму доктриналізму, театралізованості обрядовірства 
на діалогічну дискурсивність персонального спілкування, 3) зміну 
доксальності на контекстуально прочитувану змістовність.  

Сьогодні від релігії сподіваються-очікують наступне: соціально 
стурбоване віроповчання; презентацію та захист правди в епоху 
симулякрів та фальсифікацій, контекстуальність із задаванням 
екзистенційно-персоналістського відповідально-громадянського дискурсу. 
Віроповчальний елемент, згідно богословських очікувань, має стати для 
віруючої людини засобом виживання її як духовної ціннісновкоріненої 
персони завдяки своєму включенню до дієвого діалогу з надприродним, 
формування й обґрунтування відповідальної громадянської позиції вільної 
від економічного, суспільного тощо рабства (Раб Божий – не є рабом земних 
хазяїв) особистості . Звільнити особистість від рабських тенет системної 
залежності – утилітаризму в усіх сферах життя, водночас зробивши її 
вільним, відповідальним, ціннісновмотивованим діячем у світі.  

Відтак всі суспільні запити стосуються функціонування релігії у 
сенсовмотивовуючій ролі для сучасних індивідів. Під тиском актуальних 
суспільних запитів віроповчальний елемент релігійної системи необхідно 
трансформується, щоб лишатись ефективним засобом світоглядної орієнтації 
людини в її дійсних обставинах життя. 

Релігія сьогодні не може і не повинна монопольно виконувати 
світоглядну функцію. На світогляд сучасної людини впливає багато 
різноманітних пізнавальних систем, що пропонують задовільні знання для 
орієнтації у світі та ефективні моделі поведінки спираючись на інші, ніж віра, 
знаряддя. Здебільшого для задовільного ефективного функціонування 
людини в зоні комфорту та раціональної організації життя людських спільнот 
- релігійних уявлень не потрібно. Достатньо обізнаності із науково здобутим 
знанням та засвоєння раціонально сформульованих регламентативних норм 
поведінки. Однак у тому, що стосується вольового спонукання та сенсово-
ціннісної мотивації до певної моделі поведінки, жодних раціональних 
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аргументів не достатньо. Недостатньо також наукового знання для того, щоб 
людина усвідомила себе унікальною, безумовно цінною, персонально 
відповідальною особою, що має сенс життя, який перевищує будь-які кінечні 
умови, та є невичерпним ресурсом для ціннісновмотивованої 
життєдіяльності. 

Впродовж своєї історії людство накопичило значний масив знань про 
світ – природний та суспільний. Людські колективи виробили безліч 
ефективних моделей поведінки в тій чи іншій ситуації та адекватних 
інтерпретацій нового досвіду, аби він став логічно засвоєним здобутком 
свідомості. Однак коли альтернатив так багато, то споживач стає вибагливим 
або ж розгубленим. Але його вибір залежить від того, яким він себе уявляє і 
відчуває, як себе знаходить у системі світу, в середовищі природному і 
суспільному. Сьогодні релігія має унікальну можливість, спираючись на 
актуальність релігійних сенсів та контекстуальну адекватність 
віроповчального елементу, розповісти віруючій людині про те, ким і якою 
вона є як “співпричетна Богу чи самому джерелу буття” персона, а відтак 
зорієнтувати її у виборі певної стратегії поведінки. Але для цього 
віроповчальний елемент релігійної системи має трансформуватись – бути 
контекстуальним висловленням (а відтак і прочитанням) в конкретних 
суспільно-історичних, культурно-політичних умовах, бути запрошеним 
відповідно до тих суспільних потреб, які справді має конкретна людина і на 
які ніхто інший відповіді дати не може.  
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Глава ІІ. ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ 
РЕЛІГІЇ В ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИЯВАХ 

 
2.1. Емоційно-почуттєва складова релігійного феномену: 

трансформації релігійних почуттів 
 
Релігійний феномен як комплексне ціле, що складається з множини 

елементів, об’єднаних різними взаємозв’язками і відокремлених від того, що 
їх оточує певними межами, формується і діє в чітко визначеному історично, 
часово-просторовому континуумі. Залежно від цього у ньому по-своєму 
відображаються особисто індивідуальний і суспільний життєві досвіди, 
зберігається система емоційно-образних уявлень і переживань, норм 
людського буття.  

Але, попри це, релігія в різних просторово-часових координатах 
виконує одну й ту ж культурно-історичну роль. Вона є своєрідним засобом 
соціальної регламентації й регуляції в суспільстві, засобом збереження й 
упорядкування традицій і звичаїв, зрештою певним чином є тією рушійною 
силою, що підштовхує соціальний розвиток, визначає траєкторію 
еволюційного розвитку людської спільноти. Коли ж рушійна сила прогресу 
знаходиться у сфері надприродного (для чого, можливо, є достатньо лише 
однієї віри в божественне провидіння), то в такому разі, на нашу думку, 
справедливою буде відома “теорема Томаса”: “Якщо Люди визначають 
ситуації як реальні, то і наслідки їх реальні”35. 

Відтак, якщо індивіду притаманна функція “визначати”, то його 
діяльність можна характеризувати як усвідомлену. А якщо людина приймає 
трансцендентне як реальне, то про неї можна говорити як про носія 
релігійної свідомості із стрижневою її компонентою – емоційно-почуттєвою, 
яка має прямий і безпосередній вихід і вплив на всі інші складові релігійного 
комплексу (діяльність, відносини, організацію та ін.).  

Прискорення життєвих темпів, невпинний ріст технічного прогресу, 
лавиноподібний потік інформації, які з великою швидкістю вриваються в 
життя кожного індивіда, вимагають глибинного усвідомлення, вивчення і 
обгрунтування можливих і наявних процесів, що охоплюють усі сфери 
людського буття й відображення цих процесів в особі та оточуючому її світі, 
почуттях, відчуттях, образах, усвідомленні нею себе як члена суспільства, а 
відтак і своєї відповідальності перед майбутнім. Адже нині, на початку 
третього тисячоліття, саме людина опинилась в парадоксальній ситуації: в 
результаті своєї багатовікової історії люди не знають, хто вони є і навіщо 
вони існують на Землі. З цього приводу цікаву думку висловив М.Шелєр: 
“Протягом десятитисячолітньої історії ми вперше живемо в епоху, коли 

                                                 
35 Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996. - С. 89). 
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людина стала глибоко ї безумовно “проблематичною” для самої себе, коли 
вона не знає ким вона є, але в той же час знає, що вона цього не знає”36. 

Це усвідомлення змушує людину шукати відповіді на такі насущні 
питання: як жити, щоб зберегти природу, культуру, народ, щоб уникати 
конфліктів, не згубити себе. Цей пошук супроводжують драматичні колізії, 
проблеми та труднощі сьогодення, які обумовлені загальною соціальною 
кризою людства з її похідними - екологічною, політичною, демографічною та 
іншими кризами. Людина, яка відчула себе “царем природи”, її підкорювачем 
і перетворювачем, потрапила в пастку власної величі й на даний момент 
стоїть перед дилемою: “бути чи не бути” існуванню людського загалу. 

Перегляд багатьох віковічних тенденцій у розумінні місця одиничного 
та універсального, загально-людського та особисто-індивідуального чи 
особисто-національного, специфічного та загального викликаний не 
дефіцитом ідей, а особистісними якостями і емоційно-почуттєвими станами 
людини. Зараз, як це слушно зауважив С.Кримський, “на передній план 
філософського дискурсу висувається вже не обсолютність світової ідеї - Бога 
чи матерії як універсальної субстанції, а заперечення будь-якої 
абсолютизації, тобто принцип монадності. З погляду такого принципу ціле не 
виключає плюралістичності форм свого функціонування, кожна з яких може 
стати індивідуальним виявом загального. Ось чому з погляду 
екзистенційного та соціокультурного досвіду сучасності не ідея людини 
взагалі, не її рольові структури та людяність сама по собі, але їх заломлення у 
індивідуальних якостях особи визначають дієвість гуманістичної 
свідомості”37. 

Тому й релігієзнавство, яке, акцентуючи увагу на співвідношенні 
“людина-індивід-світ”, прагне з’ясуват ”місце людини як виокремленого 
індивіда у світі, і не просто людини як фізичного тіла чи мислячої істоти, а 
людини як носія божественної суті в собі”38. 

Саме емоційно-почуттєва складова релігійного феномену є чи не 
найважливішим структурним компонентом релігійного комплексу, визначає 
релігійну спільноту як цілісний організм, а людину - як релігійну істоту. 
Релігійний феномен має своєрідний набір істотних характеристик, які 
відрізняються багаторівневою структурою і розгортаються у трьох основних 
площинах, де чітко проглядається впливова дія його емоційно-почуттєвого 
складника: Людина-Бог, Дух-Тіло, Людина-Людина, - що зумовлює 
пластичність і поліфункціональність його змісту і, в свою чергу, зумовлює 
можливість існування різних точок зору на його специфіку (звичайно, на 
нашу думку, така специфікація навіть в контексті різних теоретичних 
концепцій, повинна мати не абсолютний, а відносний характер). 

                                                 
36 Шелєр М. Положення людини в космосі // Читанка з історії філософії: У 6 кн. - К., 1993. - 
Кн. 6.: Зарубіжна філософія ХХ ст. - С. 146 
37 Кримський С.Б. Уособлення як шлях самотворення людини // Філософсько-антропологічні 
читання'95. Вип. 1. - К., 1996. - С. 38. 
38 Колодний А. Релігієзнавче осягнення феномену релігії //Феномен релігії. - К., 1996 - С.3. 
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Однак, головною з цих трьох площин є взаємовідношення “Людина - 
Бог”, а стрижнем - боговшанування як визнання і вираження віруючою 
людиною своєї безумовної залежності від Бога та відданності йому.  

Детермінантами емоційно-почуттєвої складової релігійного феномену є 
“релігійні потреби” і “релігійні інтереси”. Релігійна віра і практика 
релігійного життя, як зазначав М. Вебер, створюють психологічні стимули, 
які задають певний напрямок усій життєвій поведінці і змушують індивіда 
чітко дотримуватись його. Ці стимули зумовлені релігійними уявленнями і 
пов язані з практичними релігійними інтересами 39. 

Релігійні потреби належать до духовних потреб й одночасно мають 
свою специфіку, яка відокремлює їх від інших духовних потреб. Релігійні 
потреби - це передусім потреби в спілкуванні з надприродними силами 
викликані невідповідністю між зовнішніми і внутрішніми умовами буття 
рілігійного суб єкта з метою наповнення життя новим сенсом. Релігійні 
потреби базуються на вірі, впевненості, переконаності в існуванні особливих 
зворотніх взаємодій між віруючим і надприродними силами, що 
відбуваються в результаті діяння відповідних культових чинників. Тому 
можна твердити, що релігійні потреби людини - це передусім її потреби у 
відправленні культових дій. Саме це й відрізняє релігійні потреби від усіх 
інших духовних потреб людини і в свою чергу визначає специфіку її 
емоційно-почуттєвої сфери, зокрема у такому взамовідношувальному 
тандемі як “Людина - Бог”. 

Але релігійні потреби не можна повністю зводити лише до культових 
дій. Хоча останні і є тим специфічним осердям релігії, без якого не може і 
йти мова про існування релігійних потреб. Хоч релігія при цьому 
задовольняє багато таких потреб людини, які безпосередньо до релігійних 
віднести не можна, зокрема світоглядні, моральні, естетичні, пізнавальні, 
потреби у спілкуванні і втісі й багато інших.  

Однак, віруюча людина задовольняє свої духовні, психічні і соціальні 
потреби в першу чергу через реалізацію своїх релігійних потреб. Якщо 
релігійні потреби залишились не задоволеними, то це можна сказати й про 
всі інші потреби, бо перші стосовно останніх є первинними і визначають їх 
зміст і суть. Тому недоречною по відношенню до релігійних потреб є їх 
характеристика як “псевдопотреб” чи “уявних потреб”, що наводилась 
деякими дослідниками в галузі релігієзнавства радянських років40.  

Релігійні потреби - це цілком реальні потреби віруючої особи, на основі 
яких формуюються всі її інтереси й життєві устремління, які визначають сенс 
її життя. Щоб реалізуватися, релігійні потреби мають бути осмислені особою. 
Усвідомлюючись, вони проявляються у вигляді релігійного інтересу, який 
пов язує між собою внутрішній та зовнішній світ особи. Внутрішній зміст 
через певний психологічний механізм відбивається в зовнішньому світі 

                                                 
39 Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. - К., 1994. - С. 117. 
40 Див.: Писманик М.Т. Личность и религия. - М., 1976. - С. 84-85. 
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здатностями до релігійної діяльності, насамперед культової, через яку 
реалізуються індивідуальні релігійні потреби вірянина.  

Релігійний інтерес являє собою той об'єктивний чинник чи причину 
функціонування релігійних взаємодій, що визначає місце й роль особи в 
системі релігійних відносин, характеризує людину не як суто біологічний 
організм, а як єдину і неповторну особистість, рушія суспільно-історичної 
діяльності. Саме він постає як суб'єктивне відображення релігійних відносин, 
які самі існують об єктивно і в свою чергу детермінують релігійний характер, 
визначають рівень релігійності особистості, особливості структури її 
діяльності і способу життя, основні цінності і мотиваційні орієнтації, 
формують її світогляд.  

Релігійні потреби й інтереси обумовлюють основний зміст релігійної 
поведінки особи, заснованої на певних моральних переконаннях і завжди 
орієнтованої на відповідні цінності, а при цьому й соціально спрямованої. Ця 
спрямованість виявляється у вигляді певної тенденції вчинків. В свідомості 
вона виявляється як постійне емоційно-почуттєве тяжіння до того чи іншого 
мотиву поведінки, до певної ціннісної “константи”. У даному разі до норми, 
що закріплена у релігійній свідомості й оформлена у релігійності особи. 
Саме релігійність і слугує ядром особливого релігійного типу поведінки 
людини, джерелом її релігійної активності, фундаментом складної системи 
мотивації релігійної діяльності. 

 Релігійна свідомість проходить складний шлях свого формування - від 
“чуттєво-надчуттєвого” типу надприродного (фетишизм, тотемізм, анімізм 
тощо) через демонічний тип, провідною ідеєю якого є віра в духів, до 
теїстичного типу надприродного, в центрі якого знаходиться постать Бога. 

Як же діє механізм еволюційного становлення релігійної свідомості? 
Наголосимо на тому, що щоб зрозуміти світосприйняття, характерне певному 
суб'єкту дії, потрібно усвідомити властиві йому проблеми, які грунтуються в 
існуючому способі реалізації його діяльності. Зміни у другому завжди 
викликають зміни у першому. Так, наприклад, розклад традиційних форм 
виробництва і суспільного устрою завжди супроводжував зміни в 
релігійному світогляді. Коли відбувається розклад традиційних ідей і 
вірувань, тоді розвивається пошук нових форм думки, виникають 
устремління до нових споглядань. Але старі релігійні традиції та вірування 
не знищуються, не зникають безслідно, а переходять до нової системи 
релігійних поглядів, адаптуються там і набувають нової значимості. 

Б.О.Лобовик в праці “Религиозное сознание и его особенности” 
відзначає, що “однією з найбільш істотних рис, якими відрізняються образи 
богів від образів фетишів, тотемів, душ і духів, є їх двоїстий характер: в 
фантастичних уявленнях про надприродне тепер відображуються не тільки 
таємні сили природи, але і стихійні історичні сили”, а «важливою 
особливістю образів богів є їх творча функція»41. В підтвердження цієї думки 
філософ зазначає: “Якщо, наприклад, надприродне як “чуттєво-надчуттєве» 
                                                 
41 Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности. - К., 1986. - С. 201-203. 
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могло оберігати від захворювань чи викликати дощ, бути покровителем при 
полюванні чи бути носієм життя, якщо пізніше духи запліднювали тварин і 
рослини ... були хазяїнами гір, лісів, вод тощо, але не створювали ні води, ні 
рослини, ні ті чи інші явища оточуючого, то боги творять предмети, явища і 
світ в цілому”42. Поклоніння “вищим силам” приводить до створення образу 
Бога як вищої істоти. І з історичною зрілістю релігій ідея Бога перемагає все 
демонічне, але не звільнюється від нього повністю, а трансформує його в 
собі.  

В релігійній свідомості індивіда відбивається притаманна людській 
спільноті певна система релігійних відносин. Релігійні ж відносини, в свою 
чергу, визначають напрямок діяльності особи, характер побудови 
міжособистісних стосунків, положення і стан людини в суспільстві. Це 
можна чітко простежити на прикладі релігійних систем стародавніх спільнот, 
коли в релігійній свідомості поєднувалося могутнє нашарування архаїчних 
стереотипів практичного та інтелектуального освоєння світу. Релігія була 
пов’язана з одухотворенням природи, з наданням їй антропоморфних 
властивостей і рис. Люди відчували себе інтегральною частиною 
навколишнього природного середовища, складовою кругообігу природних 
явищ. І, незалежно від того, що сходили з історичної арени могутні 
цивілізації, їх багатоманітне культурно-релігійне надбання не загубилося у 
віках.  

Передаючись від покоління до покоління, воно затвердилося у 
народному досвіді. Тому зараз і є актуальним завдання умілого використання 
цього багатовікового досвіду. Релігія, продукуючи певні емоційно-
психологічні стани, постиавала як система виживання людства в 
несприятливих умовах. Боги, що уособлювали природні явища, стихії, 
ріднилися з людьми, ставали членами однієї родини, допомагали людині 
вижити. Психологічно виправданою була віра в загробне життя душ, яке 
було моральною запорукою виживання людини в реальному житті, вагомим 
стимулом духовної підтримки. Взірцем особистісного начала чи не в усіх 
народів був культ Богині-матері, що є однією із найхарактерніших рис 
формування релігійної свідомості багатьох народів. Колискою всіх релігій 
була жіноча природа. Чоловік і жінка започатковували світ, а найбільш 
виразні атрибути їхньої статі обожнювались. Не випадково багатьма 
релігіями звеличувалась любов матері - єдиної годувальниці і захисниці 
дитини, охоронниці домашнього вогнища. 

Відчуття присутності предків, віра в життя після смерті знаходить своє 
відображення також у культах предків, героїв, вождів, родючості, в 
поховальних обрядах, об єктами яких були вода, земля, рослини, тварини і 
Сонце, що символізували поєднання особистісного і природного, людського і 
божественного начал. Вже тоді люди приходили до усвідомлення того, що 
здоров я тіла - в здоров ї духу.  

                                                 
42 Там само. - С. 203. 
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Різноманітні молитви, пісні, заговори та відмовляння і в наш час ще 
застосовують ворожки при лікуванні хворих. До наших днів в багатьох 
регіонах України збереглася віра в перебування душ десь під землею і звичай 
просити померлих родичів покійного відчинити ворота, через які він має 
потрапити на той світ та прийняти його в своє оточення. На зміну тим давнім 
релігійним пісням прийшли опісля пісні церковні.  

Серед сучасного індіанського племені Мокусі поширена віра в те, що 
деякі його члени володіють особливим даром попереджувати біду й 
захищати від злих дій. Такого обранця називають “пеаї” (відчутна аналогія з 
фракійськими “пеанами”). Саме за допомогою співу пеаї лікують хворих і 
заклинають хворобу. Відомий шведський дослідник культури 
південноамериканських індіанців Ян Ліндблад відзначає спільне для 
первісної релігійності і всіх сучасних релігій те значення, яке надається 
ритуалам. Він пише: “Для певного успіху пеаї повинен виконати ряд чітко 
визначених дій, без чого не буде контакта з вищими силами. Кадильниці, що 
коливаються, в католицькому ритуалі, кивки благочестивого іудея, 
буддистські церемонії, найскладніші ритуали індуїстів - все це виявлення 
одного “первісного” відчуття. Ніщо в установленому розпорядку не повинно 
порушитися, інакше ти ризикуєш бути непочутим”43. 

В своїх ритуальних діях пеаї користуються словосполученнями і 
окремими словами невідомими в звичному індіанському лексиконі, чим 
нібито забезпечується зв язок з вищими силами. Тут можна провести 
паралель з глосолаліями в деяких конфесіях харизматичного спрямування. 
Глосолалія, чи розмова індивіда з Богом “незнайомою” мовою, нібито 
засвідчує сходження на нього Святого Духа. Сучасний протестантський 
проповідник Ульф Екман твердить, що дар інших мов виконує кілька 
функцій в житті віруючого, зокрема для зміцнення духу, коли внутрішня 
людина отримує силу, очищення й стає чутливою до голосу Бога. Крім того, 
це є також спосіб прославлення і спілкування з Богом. За допомогою цієї 
мови внутрішня людина виявляє свою любов і вдячність Богу44. В свою чергу 
людина нібито отримує Божу благодать, представлену духовними 
надприродними дарами - вірою, мудрістю, зціленням, пророцтвом тощо.  

Спостерігаючи властиві теперішнім релігіям загадкові ритуали, 
невільно виникає питання про їх походження: що спонукало перших людей 
вірити в духів і що змушує сучасну людину вірити в дещо подібне? Відповідь 
на це питання слід шукати чи не в природі людини як цілісності або 
інтегрованої системи - сукупності елементів, що репрезентують три стадії 
розвитку життя: добіологічної (фізико-хімічної), біогенетичної і 
соціокультурної. Постановка проблеми в такому ракурсі дала підстави 
деяким дослідникам (зокрема, Х.Хоугланду, П.Д.Мак-Ліні та ін.) твердити, 
що релігія є результат діяльності мозку із забезпечення органічних реакцій на 
зовнішні й внутрішні умови. 

                                                 
43 Линдблад Я. Человек - ты, я и первозданный. - М., 1991. – С. 236. 
44 Экман Ульф. Жить побеждая. - М., 1993. - С. 28. 
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Виходячи з цього, боги є не що інше, як символи, що природно 
створені мозком людини з метою заповнення вакууму нерозуміння 
причинно-наслідкових відношень людського досвіду, а релігійні вчення – це 
первісні наукові гіпотези, які роблять можливим логічне і причинно-
наслідкове пояснення. 

Сучасні українські фізіологи зазначають, що “тривалий час у фізіології 
існувала думка, що лімбічна система має лише нюхову функцію. У 1937 році 
Дж. Пейпец висунув гіпотезу, що структури древньої головної кори 
створюють єдину систему, відповідальну за здійснення природжених 
поведінкових актів і формування емоцій. П. Д. Мак-Лін, розвиваючи 
припущення Пейпеца, увів поняття “лімбічна система”, розуміючи під цим 
терміном складну функціональну систему, що забезпечує сталість 
внутрішнього середовища й контролює всі видоспецифічні реакції, 
спрямовані на збереження виду…. У цілому, лімбічна система контролює 
емоційну поведінку, керуючи тим самим усією сукупністю внутрішніх 
факторів, котрі мотивують діяльність людини й тварини”45. 

П.Д. Мак-Лін визначив роль трьох філогенетичних рівнів мозку для 
природи людини і релігії. До цих рівнів належать: найдавніший рівень, що 
відноситься до рептилій, який породжує інстинкти, включно й ті, що входять 
в ритуал і релігію; лімбічна система, характерна мозку ссавців, що 
детермінує глибоко релігійні почуття і емоції; й, власне, людська кора 
головного мозку, якій властиво асоціювати різні елементи в символи, а потім 
асоціювати символи і розташовувати їх в ієрархічну систему, й проектувати 
їх в динамічних моделях суб'єкта і його світу. З цих динамічних моделей 
утворюються релігійний міф, філософія, теологія і наука.  

Проте, на нашу думку, таке специфічне біогенетичне “програмування” 
поведінки мозку не може бути детермінантою суспільного розвитку і 
соціальної поведінки індивіда, які постійно змінюються на всіх рівнях своєї 
внутрішньої структури. Людина і суспільство - транс-часові феномени, що 
перебувають у постійному русі від минулого до майбутнього. Теперішнє ж є 
всього лише певною миттєвою фазою між тим, що відбулося, і тим, що має 
відбутися. Тому має існувати якийсь механізм, через який здійснюється 
зв'язок теперішнього з минулим (дія традиції), засобом якого успадковуються 
минулі символи, знання, цінності, норми і правила, вірування. Вірогідно, що 
за природою цей механізм є ідеальний. Саме одним з дієвих його варіантів є 
релігія, яка, поєднуючи в собі світоглядні установки, життєві норми і 
містичне почуття, поєднує людину і суспільство з їх минулим, акумулює 
колективну пам ять, закладає потенційні можливості існування майбутнього. 
Проте існування, обмежене параметрами одиничного, особистісного, 
кінечного. Існування - індивідуальне, а його центром є людина як 
самодіяльна духовна субстанція, носій індивідуальної свідомості, що наділяє 
суще смислом буття. Індивідуальна свідомість ідеальна (вона носить знаково 
символічний характер), суб'єктивна. Їй притаманні властивості заміняти 
                                                 
45 Шевчук В.Г., Мороз В.М., С Бєлан С.М. та ін. Фізіологія. – Вінниця, 2015. – С. 107-108. 
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об'єкти зовнішнього світу знаками чи символами й створювати свої 
внутрішні підмоделі. Цим можна пояснити динамічність індивідуальної 
свідомості, яка стверджує особистісне начало в процесах відтворення 
колективної свідомості, що є статичною за своєю суттю. 

Цікаву думку висловили Є. Дулуман, Б. Лобовик, В. Танчер у своїй 
праці “Сучасний віруючий” ще в 70-х роках минулого століття, проте вона не 
втратила актуальності й нині: “Можливість відтворення релігії пов'язана з 
тим, що в умовах соціалізму об'єкт релігійного відображення реально зник 
для суспільства в цілому, для масової свідомості. Але він не зник для 
індивідуальної свідомості..., для окремої індивідуальної свідомості, об'єкт 
релігійного відображення може знайтися і в суспільній сфері, і в природних 
явищах, і в особистих властивостях людини”46. 

У цьому аспекті проблема індивідуальної свідомості постає як 
проблема душі. Стрижнем світогляду кожної віруючої особи є впевненість в 
існуванні власної індивідуальної свідомості як своєї душі, що є вмістилищем 
діяльнісного потенціалу індивіда, суб'єктивного духу - духу, який забезпечує 
безперервний шлях трансформації ідеального в матеріальне і розпредмечення 
матеріального в ідеальне. Таким чином стверджується єдина і абсолютно 
неповторна людська особистість, яка і є поєднанням двох сутнісних начал - 
матеріального й ідеального. “Спосіб, яким поєднуються душі з тілами, надто 
разючий і рішуче незрозумілий для людини, а між іншим це і є саме людина» 
- мітко наголошував Августин47. 

Взаємовідношення “душа-тіло” - найсуттєвіша підвалина релігійного 
феномену. Саме в площині духовно-тілесного взаємопроникнення 
розгортається дія емоційно-почуттєвої складової релігії, причому провідна 
роль тут належить душі. Відтак людина постає як ідеальна автономна 
самоцінність, самосвідомість, фрагмент абсолютної особи Бога. Або ж в 
залежності від варіативності релігійних відносин, їх конкретно-ситуативного 
прикладання людина може набрати рис божества, а то й навіть піднятися до 
рангу Бога. З цього приводу, доречно було б для прикладу навести вірш Г. 
Державіна “Бог”, зокрема такі його рядки (цитуємо тут мовою оригіналу): 

Я связь времен повсюду сущих, 
Я крайняя степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества; 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю, 
Я царь - я раб - я червь - я Бог ! 
А С.Франк обстоював думку, що справжній вплив тіла на душу полягає 

не в збагаченні її позитивним змістом, а в загальному її послабленні; коли в 
емпіричній картині душевного життя тілесним процесам відповідає 

                                                 
46 Дулуман Е., Лобовик Б., Танчер В. Современный верующий. - М., 1970. - C. 59. 
47 Августин. О граде божем. - М., 1994. - Т.3 - С. 147. 
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актуалізація позитивних переживань, то це є не, що інше, як результат 
власної активності душевного буття48. 

Негативне ставлення до фізичного тіла людини в християнській 
традиції йде, мабуть, ще від так званого каппадокійського гуртка, діяльність 
якого знаменувалась такими видатними постатями як Василій Великий, 
Григорій Ниський, Григорій Богослов (Назіанзин). Так Григорій Богослов, 
через осмислення поглядів Геракліта твердить: “Я існую. Скажи: що це 
означає? Інша частина мене самого уже відбулася, інше я тепер, а іншим 
буду, якщо тільки буду. Я не що-небудь неодмінне, але потік каламутної 
ріки, який невпинно тече й ні хвилину не стоїть на місті ... Ніколи не 
перейдеш повторно по тому ж потоку ріки, по якому переходив ти колись. 
Ніколи не побачиш людину такою ж, якою бачив ти її колись ... Материнська 
утроба слугувала мені гробом. І ось ми від гроба до гроба живемо для 
тління”49. Для нього фізична природа людини динамічна, вона постійно 
змінюється, весь час знаходиться в русі; позбавлена безпосереднього 
взаємозв язку з трансцендентним, має свій початок і кінець. На противагу 
тілу душа є незмінною субстанцією, в якій відзеркалюється божественне, 
абсолютне. Тому тут найвищою особистісною цінністю є фізична смерть, яка 
нібито дає початок справжньому життю. 

Бертран Рассел спростовує подібний погляд на проблему 
співвіснування і співвідношення таких субстанцій як душа і тіло, 
переосмислюючи при цьому й діалектику Геракліта. На його думку, яку 
наведемо тут повністю, обговорювати питання особистого безсмертя не 
можна без з'ясування того значення, в якому людина є тією само 
особистістю, що була до цього: “Речовина, що утворює тіло, постійно 
змінюється в процесі харчування та виснаження. Навіть якщо б цього не 
відбувалось, атоми не існують як щось безперервне. Безглуздо казати: це є 
тим самим атомом, який існував кілька хвилин тому. Безперервність 
людського тіла є питанням зовнішнього вигляду та поведінки, а не 
субстанції. 

Те ж саме стосується свідомості. Ми думаємо, відчуваємо та діємо, але 
не існує, як доповнення до думок, почуттів та дій, якоїсь чистої сутності 
свідомості чи душі, яка робить це або з якою все це відбувається. 
Безперервність людської свідомості є безперервністю звички та пам’яті: 
вчора була людина, почуття якої я пам'ятаю, і цю людину я вважаю самою 
собою вчорашньою, але насправді “Я вчорашній” - тільку певні стани 
свідомості, які зараз пригадуються, і їх слід вважати приналежністю тієї 
особистості, яка їх пригадує в цей час. Все, що увтворює особистість, є 
ланцюгом сприйнять. які зв'язані з пам'яттю та певного роду подобами, що 
ми називаємо звичкою. 

                                                 
48 Франк С. П. Душа человека. - М., 2009. - С. 245. 
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Отже, якщо ми хочемо вірити, що людина живе після смерті, ми 
повинні припустити, що пам'ять та звичка, які утворюють її особистість, 
будуть знов утворюватися в нових обставинах. 

Ніхто не в змозі довести, що цього не трапиться, зауважує Бертран 
Рассел. Але і це легко помітити - вельми неймовірно. Наші пригадування та 
звички пов'язані зі структурою мозку майже так само, як пов'язана ріка зі 
своїм річищем. Вода весь час змінюється, але ріка продовжує текти в тому ж 
напрямку, тому що колишня течія утворила канал / Але ми знаємо, що в 
природі це не завжди так: є ріки які змінюють напрям своєї течії. – О. Б./. У 
цьому причина пам'яті та звичок свідомості. Але мозок і його структура 
руйнуються зі смертю, і пам'ять, мабуть також повинна руйнуватися”50. 

У цьому ж контексті неабиякий інтерес викликає концепція А. 
Ейнштейна, згідно з якою людина не є особистістю, індивідуальністю, з її 
властивістю спостерігати за розвитком подій переусвідомлюючи в собі все, 
що відбувається; вона “просторово-часовий хробак”, що завмер в 
просторово-часовому континцумі. 

На відміну від ньютонівської фізики, де час розглядався як змінна, 
незалежна від простору, що довело можливість описати траєкторію руху 
об'єкта в просторі і часі (в даний момент часу об'єкт знаходиться в певній 
точці простору, а з часом його положення змінюється), теорія відносності 
Ейнштейна поєднує простір і час в чотирьохмірний континуум в результаті 
чого про об'єкт уже не можна сказати, що в певний момент часу він займає 
певне положення в просторі. Положення об'єкта в просторі й часі задане як 
єдине ціле, від початку й до кінця існування об'єкта. Так, людина, з точки 
зору теорії відносності, є просторово-часова цілісність - від зародка до трупа 
“просторово-часовий хробак” для якого не існує часового плину.  

Все життя людини - єдине ціле. На думку Ейнштейна, “різниця між 
минулим, теперішнім і майбутнім - хоча й нав'язлива, але всього лише 
ілюзія” Теорія відносності дає підстави твердити про перетворення серій 
подій в єдині просторово-часові структури. З цього можна було б й зробити 
висновок про заперечення індивідуальної свідомості. Але ж для людини є 
безсумнівним те, що вона займає певне місце в просторі в даний момент 
часу; вона відчуває послідовність життєвих етапів у часі. 

Матеріалісти доводили, що мислення і свідомість є продуктами матерії 
- мозку. Вони зводили відчуття до факторів свідомості, які є копіями, 
зображеннями дійсних речей і процесів, що відбуваються в природі, в такий 
спосіб вирішуючи проблему співвідношення ідей і речей, причому на 
користь останніх. Власне з ніг на голову була поставлена платонівська теорія 
ідей - досконалих, вічних і незмінних. В знаменитій притчі про печеру 
Платон називає людей в'язнями позбавленими можливості сприймати 
справжнє буття, а натомість вони мають справу з його “тінями”, “копіями”, 
якими і є безпосередньо матеріальні речі”51. Проте Платон не заперечує 

                                                 
50 Рассел Бертран. Почему я не христианин. - М.: Политиздат, 1987. - С. 207-208. 
51 Платон. Государство // Соч.: В З-х т. - М., 1971. - Т.З, кн. 1. - С. 321. 
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пізнання. Властивість спостерігати ідеально-предметне царство ідей 
притаманна перебуваючій в ньому після смерті тіла людській душі. Але, 
переселившись до нового тіла, душа, на думку філософа, втрачає пам ять. Та 
за певних обставин вона може “пригадати” забуте: у чому, на думку Платона, 
й полягає процес пізнання. 

Ці дві протилежні точки зору викликані єдиною проблемою пошуку 
суб єкта індивідуальної свідомості. Що є її джерелом: тіло (мозок) чи душа? 
Можливо відповідь на це питання лежить десь посередні цієї дилеми: 
“Почуття, як і думки людини виникають в діяльності мозку, але любить і 
ненавидить, пізнає і змінює світ не мозок, а людина”, - влучно зазначав 
відомий психолог С. Рубінштейн. 

Завдяки мозку людина здатна спостерігати, осягати довкілля, 
проникати в мікро- і макросвіт, зрозуміти найскладніші причиннонаслідкові 
зв'язки, виокремити і самоусвідомити саму себе. Та недосяжними для 
людського мозку залишається нескінченність часу і простору: де виникало 
питання визначення просторово-часових параметрів, там закінчувалась наука 
і “починалась” релігія. З цього приводу цікавими є висновки першого 
українського космонавта Л. Каденюка: “Споглядаючи Землю й Космос, від 
враження отриманої унікальної інформації я все впевненіше усвідомлював, 
що спонтанно виникнути життя та розум на Землі не могли, що без 
стороннього Розуму й зусиль тут не обійшлося. У зв’язку з цим хочу ще раз 
нагадати висловлювання американського астронавта Джона Гленна: 
“Дивитися в ілюмінатор космічного корабля, бачити створене і не вірити в 
Бога для мене немислимо”. Саме такий висновок зробив і я, неабияк 
зачарований враженнями та інформацією, отриманими в космічному польоті. 
На фоні надзвичайно жорстких умов Космосу життєздатність Землі як 
планети виглядає космічним дивом”52. 

Сутнісним атрибутом будь-якої релігії є не тільки переконаність 
індивіда в тому, що він володіє чимось незрівняно більш важливим в 
порівнянні з будь-якими матеріальними чинниками, - тим, що ми звикли 
називати душею, а й віра в ту чи іншу форму індивідуального життя після 
смерті, ідея безсмертя і потойбічного буття. Даний факт наука не в змозі 
верифікувати чи фальсифікувати. Але й релігія також не може довести чи 
спростувати догмат про існування душі після тілесної смерті. Тому відповідь 
на це питання залишається справою віри кожного індивіда. Саме феномен 
віри розміщується в основі конструкції релігії. І цей феномен можна 
визначити як вихідну детермінанту емоційно-почуттєвого її (релігії) 
елемента, що поєднує емпіричний та інтуїтивний шляхи людського пізнання.  

Людина відкривається сама собі як безмежний світ досвіду - світ, що не 
охоплюється повністю ні анатомо-фізіологічним комплексом “людське тіло”, 
ні психічним - “свідомість”, ні соціальним - “співробітництво”. І навіть якщо 
просто звести докупи, механічно поєднати всі ці точки зору на виході, ми все 
одно не отримаємо цілісної концепції. Поєднання частин ще не є ціле. Ціле 
                                                 
52 Газета “День”. – 2018. - №18-19. 
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завжди більше за суму своїх частин. Людина - не тільки цілий світ досвіду, 
але й світ, що розгортається.  

В міру того, як кожен окремий індивід починає відчувати себе 
необхідною частиною навколишнього світу, зливається з надреальним, він 
починає виокремлювати своє самостійне “Я”. З цього часу в його власній 
свідомості виникає питання мети існування людини, мети життя, світу. Вже 
постановка такого питання передбачає наявність якоїсь свідомої істоти, яка 
намагається своїми діями досягти певних результатів, а відтак очевидно, що 
вона має певні потреби, для задоволення яких одним із засобів є світовий 
процес чи індивідуальне буття. 

Відмінності в життєвому досвіді людей як членів диференційованого 
суспільства приводять тією чи іншою мірою до взаємних непорозумінь у 
міжособистісних чи колективних відносинах, створюють потребу в існуванні 
того загального і безперервного, що панувало б над всіма цими 
відмінностями і завжди було для всіх точкою опори в хаосі життя.  

Безпорадність людини перед незрозумілими силами суспільного буття, 
її неспроможність оволодіти ними в пізнанні і практиці загострює потребу 
причинно уявити собі рух цих сил, знайти універсальну причину причин, що 
мало б принести душевне заспокоєння і обнадійливість. Оскільки людина 
істота етична, то й перед суспільним буттям вона ставить етичні вимоги і все 
більше переконується в превалюванні морального зла, представленого 
суспільними відносинами. Вона намагається позбавитись стихійного 
панування суспільних відносин над її особистістю і долею й вихід з цього 
знаходить у вірі, детермінованій актом індивідуальної свідомості. 

Одним із найважливіших аспектів індивідуальної релігійності є почуття 
залежності, що проймає й забарвлює відносини віруючої особи і 
надприродного.  

Відомий психіатр П.І.Ковалевський розповів про цікавий факт, 
описаний професором Балем. В німецькому місті Нейшатель жив нотаріус. 
Людина - цілком при своєму розумі, високоповажна і релігійна. Після його 
смерті серед різних паперів був знайдений документ, який викликає 
неабиякий інтерес не лише психологічний, а й релігієзнавчий. Зміст цього 
документу наступний: “Контракт товариства. Між Всемогутнім Богом, 
Вічним, всеблагим і Премудрим, з одного боку, і мною, що підписався 
нижче, Ісааком Вагнаукс, його жалюгідним всепідданим і ревним 
шанувальником, з іншого боку, був укладений і закріплений контракт 
товариства, зміст якого наступний: Пункт 1: Це товариство має за мету 
торгівлю напоями. Пункт 2: Мій вельмишановний і всемилостивий товариш, 
як учасник в капіталі, благословить наше підприємство, якою мірою, то це 
він краще розсудить з його точки зору, і виконання незмінних велінь його 
вічної премудрості. ... Пункт 5: Винагорода буде поділена порівну - між моїм 
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Високим і Всемогутнім Товаришем і мною й т.д.».Весь цей контракт 
закінується пожертуванням для бідних суми 7327 фунтів й 35 сантимів”53. 

Хоча релігія і виявляється в доктринальних, символічних, культових, 
соціальних формах, вона, однак, не зводиться до якоїсь однієї із цих форм, а 
чи ж їх сукупності. В основі всіх об'єктивних форм її прояву є безпосередній 
дотик людини до божества, що в релігійній свідомості, релігійному 
світовідчутті сприймається як іманентно притаманне оточуючій нас 
дійсності. Релігія передусім - це діалог, що відкривається в особистісному 
спілкуванні людини з Богом. Хоча це спілкування й може відбуватися 
різними засобами – чи то вербальні комунікації (молитва), а чи ж 
індивідуальна рефлексія (медитація). Все ж таки воно передбачає одне єдине 
- зв язок з надприродним. Власне саме слово “релігія” й означає зв язок. 
Християнський богослов Лактанцій, розмірковуючи про етимологію слова 
“релігія”, акцентував увагу на тому, що в основі походження цього слова 
знаходиться латинське слово “ре-ліга-ре” - “зв'язувати”, а “релігіо” означає 
“відношення”, “зв'язок”. Більшість сучасних дослідників поділяє думку 
Лактанція щодо етимології і семантики слова “релігія”, наголошуючи, що 
воно означає особливе взаємовідношення Людина-Бог, особливий зв язок 
індивіда, особи із світом надприродного.  

Цей зв'язок може розкритися як зустріч двох особистосей - Людини й 
Бога. “Відношення між людиною і Богом не є ні відношення засобу і мети, ні 
відношення раба і пана, воно не подібне ні на що, взяте з об єктивного світу, 
природного й соціального, це відношення нічому не відповідає ... в цьому 
світі. Бог не існує як об єктна реальність, що знаходиться наді мною, як 
об єктивація універсальної ідеї. Він існує як екзистенційна зустріч, як 
трансцендування, і в цій зустрічі Бог є особистість”, - писав М. Бердяєв на 
підтвердження ідеї Бога як особистості з її неодмінними ціннісними 
предикатами свободою, любов ю, зустріччю54. 

Але ця зустріч може відбутись з Богом як трансцендентною сутністю в 
будь-яких його об'єктивованих іпостасях - Владикою світу, Верховним 
суддею, покликаним вершити свій суд. В такому разі вдосконалення 
соціальної особи полягає в заміні нижчого суду над собою (суспільного) 
вищим (Божим): “В особі Верховного судді ідеальний трибунал постає 
найвищим; й більшість людей чи постійно, чи у відомих випадках життя 
звертаються до того Верховного судді. Останнє породження людського роду 
може таким шляхом домагатися вищої моральної оцінки, може визнати за 
собою відому силу, відоме право на існування. З іншого ж боку, для 
більшості із нас світ без внутрішнього сховища в хвилину певної втрати усіх 
зовнішніх соціальних осіб був би якоюсь жахливою безоднею”55.  

                                                 
53 Ковалевский П.И. Одаренные безумием: Психиатрические эскизы из истории. - К., 1994. - 
C.224-225. 
54 Цит. за: Шевченко А.К. Культура. История. Личность. Введение в философию поступка. - 
К.: Наук.думка, 1991. - С. 76-77. 
55 Джемс У. Личность //Психология личности. Тексты. - М., 1982. - C. 70. 
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Таке дуалістичне розкриття суті зустрічі з надприродним викликане 
специфічністю, власне, дуалізмом самого релігійного феномену, дія якого 
поширюється на двох рівнях - особистісному і соціальному. Відтак релігію 
можна визначити як феномени особистісний і соціальний. Це й зумовлює 
багатоманітну палітру емоційно-почуттєвих станів та їх наслідків.  

А що ж буде, коли релігію заборонити? Заборона релігії з боку держави 
може призвести (та й призводить) до наділення наприродними властивостями 
осіб, націй, певних суспільних інституцій, виникнення так званих світських 
релігій, релігій соціоцентричних за своїм характером (зосереджених на 
сакралізації об'єктів земного походження). 

Вшанування небесних богів світські релігії підмінюють поклонінням 
богам земним. Вони мають всі зовнішні ознаки релігії: віра в надприродні 
властивості предмета відповідного культа, свою міфологему, символіку, 
атрибутику, культову практику тощо. Так, у марксизмі - ленінізмі (багато хто 
з дослідників відносить його до світських релігій) роль Святого Письма 
виконували праці класиків цього вчення, Святих переказів - мемуари 
більшовиків, вселенських соборів - партійні з'їзди, ікон - портрети вождів. 
При цьому були ще й свої таїнства, не обійшлося і без сектантства. 

Ідеологічним підгрунтям для створення нової експериментальної 
релігії послугувала вірогідно праця Йосипа Діцгена “Дрібні філософські 
праці”, яку опрацьовував В. І. Ленін і яка увійшла (з помітками) до його 
“Філософських щоденників”. Ленін звернув увагу на те, що принципи соціал-
демократії містять у собі матеріал для нової релігії. Виходячи з того, що 
незрозуміле і незбагненне обмежують пізнавальні здатності людини, 
акцентуючи увагу на реальному, як недосконалому, справжня сутність якого 
є таємниця, в соціал-демократичному русі вбачаласяся нова форма релігії. 

З приходом до влади більшовиків спостерігається активне вивчення 
нового релігійного феномену, його соціального втілення, причому це коїться 
з метою віднайти власні механізми будівництва нової релігії. Завдання 
полягало не в тому щоб навчитися жити без святих й богів, а в тому, щоб 
замінити їх іншими (Маркс - “месія”, Ленін - “бог”, Сталін - “вождь і 
вчитель”)56. Пропонуються й етапи цього релігієтворення. Перший етап - це 
богобудівництво, що розвиває марксизм як “п'яту велику релігію, 
формульовану іудейством”57. Другий етап - богобудівництво іудео-
християнського типу: Бог в трьох особах (іпостасях): процес розвитку 
продуктивних сил - бог-отець, пролетаріат - його син, науковий соціалізм - 
дух святий”58. 

Потім знову йде повернення до старозавітної традиції (мрії про те, що у 
суспільного керма стане сильна особистість). Центром і осердям нового 
                                                 
56 Див.: Савельев С. Н. Советский атеизм - религия для несовершеннолетних// Какая 
философия нам нужна?: Размышления о философии и духовных проблемах нашего общества.-
Л., 1990. - С. 159. 
57 Там само – С. 172. 
58 Див.: Гангнус А. На руинах позитивной эстетики: Из истории одного термина // Новый мир 
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суспільства стає вождь партії й держави, навколо якого зосереджується культ 
колективності. В уяві народу він постає не як конкретний індивідум, а в 
формі символа - вмістилиша благодатних властивостей, що традиційно 
приписувалися божеству. При зміні вождя стандартизований набір цих 
властивостей переходив його спадкоємцю. При цьому істиним богом завжди 
залишався колектив (співтовариство). В таких умовах церковні інституції 
фактично перетворювались на придаток державного механізму, а їх релігійна 
діяльність переслідувала далеко не релігійні цілі. Відомий релігійний діяч, 
правозахисник Гліб Якунін зазначав: “Московська патріархія [...], що 
формально зберегла спадковість єпископату від історичного православ'я, 
використовуючи традиційні Богослужіння й образи [...], фактично являлась 
підрозділом держбезпеки, головною функцією якої було обслуговування 
тоталітарного комуністичного режима [...] Принципи її організації також не 
могли бути соборними, тобто відкритими для віруючих, для всеоб ємної 
участі всіх православних християн у справах церковних. Побудова Патріархії 
відбувалась за іншими канонами, внаслідок чого з явилась і по цей день існує 
воєнізована структура: симбіоз КДБ й дореволюційного Святійшого 
Синода”59. 

Відтак, відбувалися квазірелігійні трансформації. На попередні форми 
психічної діяльності, світопереживання, емоційно-почуттєві стани людини 
накладався новий духовний зміст, що обумовило сприйняття нової ідеї не 
розумом, а вірою; соціалізм, ідеї якого сприймалися адекватно звичним 
релігійним чинникам, в індивідуальній уяві набирав вигляду своєрідної 
релігії: “Рай переносився на землю в статусі світлого комуністичного 
майбутнього, великий вождь поставав у ролі бога, вожді менші за рангом - у 
функції святих, земне пекло - це все темне минуле й оточуючий першу країну 
соціалізму світ зла, партія - своєрідна каста священнослужителів .... 
Посередник між богом і віруючими, віра в творящу силу молитви 
перетворилась на віру в заклинання гасла, спокутну жертву міг принести 
кожен, віддаючи своє (й чуже) життя в ім я світлого майбутного, а страх 
Божий перетворився на страх перед всевидячим оком держави й колективу, 
що претендують не лише на вчинки, але й на думки й почуття індивіда ... При 
цьому залишався й розподіл людей за ознакою віри на “єдиновірців” - тих, 
хто вірить в ідею комунізму (“наший”) та “іновірців” - тих, хто вірить не так 
чи недостатньо (ті, хто взагалі не вірить, - ворог)”60. 

Квазірелігійні трансформації індивідуальних і спільнотних виявів 
емоційно-почуттєвої сфери релігії притаманні всім деспотичним, 
тоталітарним державам. Виразного прояву вони набувають у феномені 
культу особи. У ньому сакральний світогляд з його неодмінним атрибутом - 
вищим божественним началом трансформується у віру в доброго вождя 
(Сталін, Мусоліні, Франко, Гітлер, тепер Путін в Росії - якраві приклади 
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цього феномена). Злиття в масовій свідомості найвищого ідеалу з 
міфологізованою постаттю вождя призводить до наділення останнього 
божественними атрибутами і необмеженою владою. 

Чи не вперше термін “культ особи” зостосували, характеризуючи часи 
правління Сталіна. І попервах здавалося б, що обговорюється суто 
академічна тема про роль особи в історії. “Тим не менше, - зазначав О. Мень, 
- слово “культ” було вибране вдало. Воно вірно відображує релігійний ... 
характер явища.”61. 

Культ особи вождя, як і будь який інший культ, мав свій ритуал. У 
кожній установі, у кожному будинку на видному місці знаходився його 
портрет, перед яким були свіжі квіти, що символізували безмежну народну 
любов. Кожна подія мала освячуватися верховним вождем. Це було 
символом його нерозривного зв язку з партією, державою й народом. 
Портретне зображення не повинне було передавати недоліки, - чи то духовні 
чи фізичні. Вождь поставав як втілення самого абсоютного авторитету. Він 
був натхненником творчості і вершителем доль мільйонів людей. Його 
вшанування і фанатична віра в нього перевершували навіть віру в Бога. Один 
з лідерів нацистської партії стверджував, що німецький народ був 
зачарований Гітлером як ніколи якийсь інший народ не був зачарований за 
всю світову історію. Гітлера проголосили посланцем Бога. У ньому бачили 
месію, котрий у важкі часи для країни приведе її через усі труднощі й 
негаразди до світлого й щасливого майбутнього. Зрештою і він сам повірив у 
цю “істину”. Желю Желєв у своїй відомій праці “Фашизм” аналізуючи 
природу тоталітарної держави вказує на те, що “коли фанатичні натовпи 
звеличують свого вождя, він сам починає вірити в те, що приписує йому 
божевільна маса. Надприродний образ, створений істеричним натовпом, 
починає володіти ним самим. Він намагається злитися з ним, щоб 
задовільнити натовп. І нарешті він починає вірити в цей міф точно так, як 
вірить у нього натовп. Він стає настільки ж сліпим і фанатичним, як і його 
шанувальники”62. 

Одним з механізмів релігійно-світської свідомості стає обожнення 
об'єктивних інституцій, їх персонолізація, яку в історичній традиції можна 
простежити від Гегеля, Конта і Маркса. На думку Ф.А.Хайека, соціалізм з 
його розумінням “суспільства” по суті є фактично пізніша форма 
анімістичних інтерпретацій порядка, історично представлених різними 
релігіями з їх богами. Ця подібність не применшується тим фактом, що 
соціалізм часто-густо спрямований проти релігії63. 

Хайек стверджує, що вижили і збереглися лише ті релігії, які 
підтримували власність і сім'ю, а оскільки комунізм є релігією, що має 
антивласнісне й антисімейне спрямування, то заненад комуністичної ідеї 
близький. Хайєк припускається думки, що можливо Бог у розумінні людей є 
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всього лише персоніфікація тих традиційних моральних норм і цінностей, які 
підтримують життя людської спільноти, а “те джерело порядка, що релігія 
приписує людиноподібному божеству, - пропонуючи свого роду Карту чи 
путівник з допомогою яких окрема частина вдало орієнтується в середині 
цілого, - не знаходиться поза фізичним світом, але є однією з його 
характеристик, та занадто складною, щоб якась складова цього світу зуміла 
скласти його “картину” чи “образ”64. 

Але не виключено, що більшість людей здатна сприймати абстрактні 
традиції лише як чиюсь особисту волю. Коли відверта віра в надприродні 
сили заперечується як марновірство, то ця воля вбачається в “суспільстві”. 

В періоди культурно-цивілізаційних зрушень, що супроводжуються 
соціально-економічними кризовими явищами і приводять до суттєвих змін в 
свідомості як на рівні соціуму, так і особи, людина звертається до релігії, 
сподіваючись на захист і допомогу вищих сил у вирішенні буденних 
проблем. Інколи це релігійне навернення має яскраво виражений навіть 
сексуально-еротичний відтінок. Це було притаманне не лише далекому 
історичному минулому, а й простежується і в сучасному суспільстві (з 
одного боку, маємо падіння моральності й ріст проституції, а з іншого - 
відновлення та утворення різноманітних релігійних громад, вчення і культ 
яких грунтуються на статевих заборонах або ж вседозволеності в 
міжстатевих взаєминах). 

Так ми підійшли до розгляду одного з важливих аспектів проблеми 
аналізу емоційно-почуттєвого елемента релігії, поданого в сексуально-
еротичному зрізі. Пригадаємо, що за давньоіндійськими віруваннями, 
“сексуальна енергія” було первинною космогонічною силою, що створила 
світ. “Брихадараньяка упанішада” (VI-III ст. до н.е) уподібнює людину, яка 
осягає вище духовне начало, чоловіка, що перебуває в обіймах коханої 
дружини. Індійська “Кама Сутра”, давньокитайські трактати дають настанови 
з того, як отримувати найбільші еротичні насолоди. В одному з таких 
трактатів говориться: “З міріад речей, створених Небом, сама дорогоцінна 
людина. Зі всіх речей, що дарують людині задоволення, ні одна не 
зрівняється з інтимною близькістю. І ній він наслідує небо й копіює землю, 
впорядковує “інь” і керує “ян”. Ті, хто осягає її значення, зможуть наповнити 
свою природу і продовжити своє життя; ті хто знехтує справжнім її 
значенням, нанесуть собі шкоди і передчасно вмруть”65. 

Проте сексуально-еротична техніка давніх релігій завжди була 
поєднана з загальними релігійно-філософськими цінностями. У ведичних, 
тантристських та індуїстських текстах вона розглядалась передусім як засіб 
духовного саморозкриття й звільнення особистості. 

Багато дослідників приділяти велику увагу сексуальному чиннику в 
системі релігійного комплексу. Варто пригадати, що Л. Фейєрбах взагалі 

                                                 
64 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - М., 1992. - С. 239-240. 
65 Сыркин А.А., Соколова И.И. Об одной дидактической традиции в Индии и Китае // Роль 
традиций в истори и культуре Китая. - М., 1972. - С. 132. 

104



вбачав у статевому коханні ідеальну релігію майбутнього. Е. Кроулі 
підкреслював, що «навіть звичайне спілкування чоловіка і жінки для 
первісної людини має релігійне значення” й на цій основі нібито 
утворюються різноманітні релігійно-магічні уявлення, заборони тощо. 
З.Фрейд вважав релігію наслідком сублімації (переключення) витісненого 
сексуального потягу на духовну діяльність. Л. Штернберг, автор 
фундаментальної праці «Первобытная религия в свете этнографии» (Л., 1936) 
вбачав причину наявності еротичних настроїв у різних релігіях в особливій 
сексуальності первісної людини й висував теорію “статевої обраності”, яка де 
в чому перегукується з фрейдівською. Характеризуючи первісного 
віруючого, він говорив, що його філософією є сексуальний монізм. 
Найважливішу роль в розвитку уявлень про статеві зв язки з духами 
(демонами) Л. Штернберг надавав еротичним сновидінням, в яких фігурують 
духи і тварини. Л. Штернберг зумів висвітлити істотне значення еротичних 
елементів у самих різноманітних релігіях від первісних (особливо в 
шаманізмі) до складних і найвищих (культи “великої матері - Богині”, 
“таїнства шлюбу” тощо). 

Наблизився до вивчення цієї теми й А. Б. Ранович у праці “Из истории 
таинства брака” (М., 1930). Він відзнаходить витоки християнського 
релігійного погляду на шлюб у найдавніших марновірних уявленнях про 
статеве життя й дітонародження. Г. Маркузе мріяв про нову цивілізацію з 
вільним еротичним ставленням до світу, ліквідацію сексуального відчуження 
та “еротизацію” особи, символами чого є античні Орфей і Нарцис. 

Емоційно-почуттєвий потенціал релігії актуалізувався в еротичних 
культах ще на зорі людської цивілізації. Вони являли собою розгалужену 
систему релігійних вірувань і обрядів, пов'язаних з міжстатевими 
стосунками. Складниками цієї системи були статева магія, фалічні культи, 
різні види релігійно-статевих заборон, віра у статеві зв язки людей з духами і 
богами, культи богів і богинь кохання та шлюбу, релігійна проституція тощо. 
Про це свідчать археологічні матеріали (статуетки чоловіків і жінок з 
гіпертрофованими ознаками статі, вагітної жінки та жінки з дитиною на 
руках), наскeльні зображення статевих актів і дітородних органів, які 
уособлювали цілеспрямованість, силу і родючість.  

Усвідомлення інтимного емоційно-почуттєвого виміру людського 
буття як сфери, де розгортається драматична, сповнена загадкових і 
надпотужних нуртувань боротьба таємних сил, дає поштовх розвиткові 
статевої магії. Її вектори мали (хоча про статеву магію не можна говорити в 
минулому часі, адже вона не втратила актуальності й нині - в 
постіндустріальному, високо технологічному суспільстві) назагал три 
спрямування: привернення особи протилежної статі й розпалення її 
пристрасті; заподіяння шкоди супернику (суперниці); відворожування 
коханця чи коханки й навіть фізичне їх травмування. Скажімо, австралійські 
аборигени практикували замовляння над насінням певних трав, які потім 
жбурляли в бік зрадливого чоловіка. Після цього той мав відчути біль і 
запалення статевих органів. Обрядодії статевої магії нині аж занадто активно 

105



практикуються різноманітними магами, чаклунами та екстрасенсами: 
приворожування і відворожування, присушки й відсушки, магічні дії над 
фотографіями, голками, нитками, пасмами волосся, білизною тощо 
приносять декому з них чималий прибуток. 

Віра у спорідненість чи інтимну близькість людини з певними видами 
тварин або рослин стала ядром так званого статевого тотемізму. У багатьох 
народів збереглися міфи про зв язок жінки з твариною, від якої в неї 
народжується дитина. Зокрема міфи, де жінка приваблює тварину чоловічої 
статі, а чоловік - жіночої, є дуже поширеними серед народів Півночі. Древні 
вірили й у статеві відносини між людиною і надприродними істотами 
(духами і богами). Стародавні греки вважали, що Платон народився від 
зв'язку його матері Периктіони з Аполлоном, римляни - що Ромул і Рем 
народжені весталкою Реєю-Сільвією від бога Марса.  

Причому вірили не тільки у віддалені в часі інтимні зв'язки своїх 
предків з богами, а й у можливість таких взаємин “тут і зараз”. Так, Йосиф 
Флавій розповідає, як в часи правління Тіберія один знатний римський воїн-
юнак закохався в заміжню жінку. Не схиливши її до подружньої зради, він 
через підкуплених жерців переконав жінку в тому, що нібито сам бог Анубіс 
закохався в неї і, видавши себе за того бога, з'явився перед нею у храмі Ісіди. 
Ошукана жінка потім вихвалялася перед чоловіком, що її кохав сам бог. 

У шаманізмі дух-покровитель шамана є його небесною дружиною. 
Серед мешканців індонезійських островів існує повір я, що духи чоловічої і 
жіночої статі можуть бути близькими з жінками і чоловіками, але це 
загрожує людині смертю. Подібні ж вірування лежать у підгрунті 
східнослов янських “русалій”. Митрополит Іларіон в історико-релігійній 
монографії “Дохристиянські вірування українського народу” пише: “Народ 
вірив, що в русалчин тиждень, русалки виходять із води, як жито цвіте, і 
гуляють по лісах та полях аж до Петра. Не можна попастися їм у руки, 
залоскочуть на смерть, чому русального тижня, особливо в четвер на святій 
неділі (“сухий четвер”) ніхто не працює но полі чи городі далеко від хати. Це 
русальний або мавський Великдень. Особливо полюють русалки на парубків 
та дівчат, і або залоскочують іх на смерть, або заманюють до себе в підводне 
царство”66. 

Інтимний емоційно-почуттєвий вимір людського буття виразно 
виявляється в культах богів кохання і шлюбу. Покровителькою кохання в 
шумеро-аккадському пантеоні богів була Іштар (Іннана). Згідно з 
шумерськими релігійними настановами, цар щороку мусив брати шлюб з 
однією із жриць Іннани, щоб забезпечити родючість землі і жіночого лона. 

Подібні “священні шлюби” царя з верховною жрицею здійснювалися і 
в храмі Мардука у Вавилоні. Чоловіки, які спостерігали за цим дійством, 
могли повторити його за символічну плату з храмовими рабинями. З 
культами божеств кохання пов язане виникнення і розвиток релігійної 
проституції. Можливо, що саме в еротичних культах слід шукати й витоки 
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проституції як соціального явища. Деякі дослідники вбачали релігійну 
причину проституції у марновірстві людини, яка в пошуках милості богів 
жертвує незайманістю власних дочок, віддаючи їх у володіння храмовим 
жерцям67. 

В багатьох культах об’єктом особливого шанування ставали статеві 
відносини. Так, найдавніше індуське божество Лінгам зображувалось у 
подобі чоловічого статевого органу або в алегоричному вигляді: на п'єдесталі 
стоїть ваза, а в ній довгий циліндр. Власне, це символізувало індійську 
трійцю: п єдестал - Брама, ваза - Вішну, бог жіночого начала, циліндр - 
Шива, бог чоловічого начала. Молоді дівчата приносили в жертву Лінгаму 
свою незайманість: їх примушували сідати на дерев'яну, або металеву 
скульптуру божества, але здебільшого бога при цьому заміняли живі жерці. 

Подібні релігійні вірування та обряди під іншими назвами існували і в 
інших народів: це були культи Фалоса, Ваала, Молоха, Атіса, Адоніса тощо. 
У святилищах Ваала перебували юнаки, які продавалися шанувальникам 
цього бога. При цьому гроші ці передавпалися храмові. 

Релігійна проституція також пов'язана і з культом Венери - Мілітти (в 
арабів - Алітта, у халдеїв - Делефат, у вавилонян - Саламбо, у сирійців та 
фінікійців - Астарта, у вірменів - Анаїтіс). Еротично-оргіастичний характер 
мали таїнства Ісіди й Осіріса в Єгипті. Неабиякого поширення - про це 
свідчать старозавітні книги - набула релігійна проституція у давніх євреїв. 

У слов'ян у пошані була богиня щастя і весни, веселощів і кохання 
Лада (в чоловічій формі - Ладо). Лада і Ладо були символом вірного 
подружжя. Лада - символ жінки, а Ладо - вірного чоловіка, коханця. У жертву 
Ладі приносили білого півня. В уявленнях давніх народів він був сонячним 
птахом, символом чоловічої сили та мужності. Ще донедавна в Україні 
існував обряд ритуального поїдання півня на вечорницях; він мав 
примножити чоловічу силу та сексуальну енергію парубків68. 

Всесвітня гармонія фізично символізувалась образом шлюбного 
поєднання вогнесвітла з водою. Цей шлюб здійснювався в день Купала і був 
прообразом статевого поєднання на Землі. Тому наприкінці свята юнаки та 
дівчата поєднувались у шлюбі. Подібні свята існували в багатьох народів: 
фіннів, германців, угорців, литовців тощо. 

Як бачимо, найбільш виразного вияву шлюбно-статевий чинник 
релігійних відносин набуває у політеїстичних релігійних системах. Але й з 
поширенням монотеїзму цей чинник не зникає, а віднаходить власну нішу в 
нових релігіях. Скажімо, хоч становлення християнства й відбувалося в 
боротьбі з язичницькими культами, останні не могли не справляти вплив на 
самих християн. З часом у християнстві відроджуються настрої мізогінії 
(женоненависництва), характерні для періоду еллінізму. А поряд із статевим 
аскетизмом, як свідчать Климент Александрійський та Іриней, поступово 
формується й зворотне явище. Ці автори зазначають, що єресі ІІ-ІІІ ст. 

                                                 
67 Дюпуи Е. Проституция в древности. - С.-Петербург, 1907. (Репринтне видання), 2001 
68 Див.: Бондаренко Г. Від хлопчика до мужа / Хроніка-2000, Вип. 2 (3-4). - К., 1993. - С. 247. 
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(каїніти, адаміти, василідіани, николаїти, симоніани) мали виразний 
оргіастичний характер. Боротьба з єресями й демонами була перейнята 
сексуально-еротичним духом. На зміну дохристиянським уявленням про 
шлюби між людьми й богами прийшли уявлення про статеві зв язки людей із 
злими духами – демонами69. 

“Чорні меси”, шабаші відьом, сатанізм та відьмоманія були часто-густо 
замішані на сексуально-еротичному грунті, як і так звані флагелянтизм 
(самобичування), що став спотвореною гілкою християнської ідеї гріховності 
плоті. В Європі флагелянтизм пов'язують з іменем бенедектинського монаха 
П'єра Даміані, який першим розвинув у ХІ ст. цю ідею та впровадив її в 
практику релігійне життя, що згодом набуло масового характеру. Але в 
процесіях флагенянтів спостерігаються не високі взірці аскетизму, а групові 
статеві акти. У XIV-XV ст. діяльність великої кількості флагелянтських сект 
перетворюється на відверту розпусту. Д.Бертрам в праці “Історії різки” 
зазначає, що “призначене для умертвління плоті покарання, навпаки, досягло 
зворотніх наслідків, тобто викликало як у караючого, так і в того, кого 
карають, статеве збудження”70. 

Деякі сучасні релігійні організації (сатаністи, тантристи, “Діти Бога” та 
ін.) здійснюють свою культову психотехнічну практику засобом 
різноманітних сексуальних ритуалів. Релігійний рух “Сім'я”, що бере початок 
від організації “Дітей Бога”, на основі так званого Божого закону Любові 
випрацював свої специфічні погляди і практику відносин, поведінки, 
вірувань і вчення стосовно сексу. В короткому огляді переконань і 
принципів, що лежать в основі діяльності “Спілки незалежних християнських 
місіонерських громад”, відомого як “Сім'я”, говориться, що 
“гетеросексуальні відносини в коханні між дорослими членами спілки зі 
згоди всіх зацікавлених сторін (незалежно від того, одружені вони чи ні) 
абсолютно визнані в очах Бога. Сексуальні відносини й політика в “Сім'ї” 
засновується й керується визначеним принципом з Письма, відомим як Закон 
Любові ... Ми віримо: якщо чиї-небудь дії мотивуються любов'ю - істиною, 
безкорисливою, навіть жертовною Любов'ю, любов'ю Бога, і не зашкодять 
ніякій із сторін, тоді вони відповідають Письму й абсолютно визнані в очах 
Бога”. 

Відомий психіатр професор П.Б.Ганнушкін у своїй праці 
“Сладострастие, жестокость и религия” вказував на тісний взаємозв'язок між 
релігійними й сексуально-еротичними почуттями та переживаннями. 
Посилаючись на велику кількість джерел, він наводить з історії релігії багато 
прикладів фантазій, переживань еротичного характеру у різних віруючих, 
святих, блаженних тощо. Відома статуетка “Екстаз святої Терези” зображує 
особливі психічні переживання цієї святої, що відчула дотик Бога. Інколи у 
занадто набожних монашок під час молитов спілкування з Богом часто-густо 
мало еротичний характер, що виявлялось в дотиках, поцілунках тощо. На 
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думку П. Ганнушкіна екстаз є проявом переживання блаженства, пов'язаного 
з почуттям розчинення особистого “Я” і віддачі самого себе під владу 
коханого чи вищої істоти71. 

Розглянуті вище аспекти актуалізації потенціалу емоційно-почуттєвої 
складової релігії дають можливість характеризувати цю проблему у 
філософському висвітленні як проблему соціальну і особистісну. Емоційний 
вплив релігії на людину через релігійну свідомість, культуру і безпосередньо 
релігійну взаємодію можна визначити як духовно-релігійну детермінацію, 
наслідком якої є набуття іншими структурними елементами релігії 
(діяльність, відносини, спосіб життя, середовище) нового функціонального 
значення (не тільки для соціуму, але й для віруючої людини), адже вони 
детермінують утворення і виявлення нового відношення людини, яке загалом 
не можна звести до простого відображення, принаймні уже й тому, що воно 
вміщує в собі оцінку їх (структурних елементів релігії) з точки зору 
фундаментальних, хоча й завжди історично конкретних людських цінностей - 
добра, краси, істини, справедливості тощо. 

М.Фезерстоун і С. Леш, посилаючись на думку Гелтона, зауважують, 
що значення та розум слід заземлити передусім в емоціях, бо емоції не 
протилежні, а засадничі для розуму. Він переконаний, що пристрасті й емоції 
можуть притупитися “як індивідуально, так і інституційно” і можуть 
“варіюватися від швидкоплинних відчуттів до інстинктивних схильностей”. 
Але людські емоції мають також семіотичний бік. Завдяки цим 
біосеміотичним спроможностям пристрасті кодифікуються в ритуал, зокрема 
у формі міфів. І саме в цих спільнотних міфах криється відповідь на 
проблему модерністичної зарозумілості, адже вони стають обмеженнями на 
людську поведінку. Міф не тільки дає підґрунтя для розуму, а й заземлює 
суб’єкта в спільноті та природі. Міф становить основу “внутрішньої 
спільноти, об’єднаної пристрастями”, неодмінної для “пристрастного 
стосунку до зовнішнього світу природи й досвіду”. Міф - це основа нашої 
«нераціональної розсудливості», «гібридний компост природного глузду» із 
«дозахідних, незахідних і доцивілізаційних, навіть доісторичних джерел» 
…Повернення та перебудова міфу підживить поетичну уяву повсякденного 
життя всупереч новим нормалізаційним технологіям «неосвітів», глобальних 
потоків інформації та комунікації? Міф допоможе збудувати нові, локально 
опросторовлені форми безпосереднішої соціаліції, в яких колективні 
ідентичності набуватимуть форми через трансформацію сирого матеріалу тих 
самих обігових економік знаків і простору? Чи може таке формування 
ідентичності стати основою соціальних рухів, які кинуть виклик пануванню 
нині глобальної «системи» в розширенні кордонів (тепер також глобального) 
«життєсвіту»? У контексті глобалізації поняття «світу» набуває нової 
значущості. Тепер глобальні «неосвіти», які технологічними прийомами 
генерують нормалізаційні потоки, перешкоджають можливості створення 
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ситуаціалізованих «світів» у Гайдеґеровому розумінні міфічно виробленої 
колективної пам’яті”72. 

Специфіка цього процесу полягає в постійній і неминучій 
трансформації, якої зазнають релігійні почуття у свідомості й поведінці 
людини, перетворюючись в її внутрішній зміст, який потім набуває тієї 
самостійності, що дозволяє вести мову про існування індивіда як особистості. 
Це й означає, нашу думку, що сама релігійна детермінованість людини може 
бути джерелом її індивідуальності, неповторності. 

 
2.2 Релігійні модерності та їх вплив  
на емоційно-почуттєву сферу людини 

 
Закінчилося друге тисячоліття від Різдва Христова, вже майже два 

десятиліття людство крокує третім тисячоліттям. Яким був пройдений час? 
Які його підсумки? Чи були визначені та окреслені перспективи подальшого 
поступу людської спільноти та віднайдені відповіді на всі питання, що 
Історія і Час ставили перед людством, фундаментальними з яких є: Хто є 
людина? В чому сенс її життя і смерті? Чи може вона до кінця пізнати світ, 
осягнути трансцендентне, зрозуміти природу божественного, ввійти у 
функціональне поле Абсолюту? Що є критерієм істини? У чому смисл історії 
й куди вона прямує? та ін.  

Вирішення цього кола проблем відбувалося шляхом спроб і помилок в 
контексті генези релігії і, зокрема, християнства, під омофором якого постала 
сучасна євроатлантична цивілізація, і яке, в свою чергу, зазнавало у своїй 
формі трансформаційних видозмін, структурно-семантичних модерностей, 
зберігаючи, водночас свою первісно визначену змістовну константу - 
аксіологічно-антропологічну спрямованість буття та божественне 
походження душі.  

Зміни в інформаційних та біологічних технологіях підняли лаштунки 
над таємницею життя. Але, позитивно впливаючи на економічний розвиток, 
вони спричинили кризові явища в спіріосфері. Тому в зв’язку з цим 
актуалізувалися питання не тільки екологічного ризику, але й етичного, 
духовного занепокоєння (нові експериментальні технології в керуванні 
масовою та індивідуальною свідомістю тощо). Не тільки людське тіло, а й 
дух (душа) потрапили в сферу товарних відносин. Відбуваєтьсяся 
десакралізація людини, що призводить до численних змін в уявленнях про 
неї. Вона розглядається як механічна складова в галузі проектування, 
виробництва і застосування технологій інформації.  

Найважливіші проблеми сучасності постають як духовні, етичні, проте 
весь арсенал науково-технічних засобів не в змозі вирішити пов’язану з ними 
кризу. Вихід з неї деякі мислителі вбачали в руйнуванні внутрішніх духовних 
її витоків (Д. Ікеда, А.Печчеї). Тому, на їх думку, на часі є “революція в 
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людині” та інтеграція, глобалізація елементів духовних структур у світовому 
вимірі. К.Ясперс бачив загрозу духовності в розбожествленні світу (з 
природи були вигнані язичницькі демони, а зі світу – боги; відтапк 
створилася порожнеча буття). Індивід розпадається на функції. Людське 
буття зводиться до загального, втрачає свою внутрішню, духовну, емоційно-
почуттєву особливість і неповторність. Світ потрапляє під владу 
посередності, сірості, людей без справжньої людської сутності, ”у масовому 
апараті в представництві немає істиної величі. Немає святкувань. В 
справжність свят ніхто не вірить, навіть самі їх учасники”73. На релігійному 
рівні, таксамо, як і на державному, економічному, національному, 
міжнародному, відбувається перерозподіл на користь сильніших. Цивілізація 
має схильність нав’язувати свої ідеї за допомогою місіонерської діяльності 
чи прямого насилля, які йдуть від релігійних, зокрема й християнських, 
традицій. Тому необхідним вважають встановлення “Нового гуманізму”, що 
здатний, за А.Печчеї, забезпечити трансформацію людини. 

Пошуки нових альтернативних шляхів самореалізації людини, які 
ведуть новітні релігійні течії, спонукають і традиційні церкви до перегляду 
ролі релігії у сучасному світі. Нині в межах традиційних віровчень 
вирізняються дві протилежні позиції, які витоково пов’язані: 1) з 
католицьким теологом Лобковіцем, на думку якого перед церквою 
першочерговим завданням є створення умов для спокою, споглядання і 
самовдосконалення особи; 2) з представниками так званої політичної теології 
- протестантським теологом Мольтманом і католицьким – І. Мецом, котрі 
причини глобальної кризової ситуації вбачали передусім в діяльності самої 
людини. Так, І. Мец наголошує на необхідності самозміни людини шляхом 
здійснення антропологічної революції. “Визвольний процес, званий 
антропологічною революцією і за своїм змістом, і за своєю спрямованістю 
відрізняється від знайомих нам зразків соціальних революцій, - наголошує 
мислитель. - Тут йдеться не про наше звільнення від бідності й злиденності, а 
про позбавлення від нашого багатства, від нашого надлишкового добробуту і 
йдеться про звільнення не від того, чого нам бракує, яке від того, що ми 
споживаємо надмірно, від такого споживання, але зрештою призвело до того, 
що ми почали споживати самі себе… Йдеться про позбавлення не від нашого 
безсилля, а від нашого, якщо можна так сказати, всесилля; не про визволення 
від нашого панування, не від наших страждань, а від нашої апатії; не від 
нашої провини, а від нашої невинності, а, краще сказати, від тієї ілюзії 
власної невинності, яку навіяв нам з давніх давен наш спосіб життя володарів 
і владик”74. В релігії, а саме в християнстві, І. Мец вбачав той рушій, який має 
здійснити цю революцію, засобом нової реформації як подоланням 
відокремлення церкви від суспільних справ. 
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Варто наголосити, що ще відомий протестантський теолог Д. 
Бонхьоффер, відштовхуючись від свого висновку, що “наше відношення до 
Бога не є “релігійне” відношення до вищої, могутньої, всеблагої істоти - це 
не справжня трансцендентність; наше відношення до Бога є нове життя в 
“існуванні для інших”75 розробив цілісну концепцію соціального служіння, в 
якій призначення Церкви вбачав у служінні ближньому.  

Наголосимо, що ця концепція за нинішніх умов не втратила своєї 
актуальності. Навпаки, необхідність її впровадження в практику сучасного 
духовного життя стає нагальною. Нині надто гостро і актуально звучить 
твердження Д. Бонхьоффера, що “Церква тільки тоді є церквою, коли ця 
церква для інших… Церква повинна брати участь у виконанні мирських 
завдань суспільного життя, не пануючи, а допомагаючи, слугуючи. Вона 
повинна сказати людям усіх професій, що таке життя з Христом, що значить - 
“жити для інших”76.  

Перехід до нового типу відносин у системі “людина - світ” у ХХІ ст. 
спонукає богословів до відмови від певних, усталених світоглядних 
стереотипів, що орієнтували на панування людини над природою, зумовлює 
переосмислення зокрема нирзки вічних питань: Що таке людина? Яка її роль 
та призначення у світі? Як вона повинна діяти, щоб не позбутися органічної і 
духовної єдності з природою, не втратити смислу свого власного існування?  

Релігія, як універсальна, динамічна система, що безпосередньо створює 
і репродукує ауру ціннісно-смислового універсуму, може сприяти зміні 
структур у виробництві знання та культивувати глобальну еволюцію 
економічного, соціального й особливо духовного життя, яке буде 
визначальним чинником цивілізаційного поступу у новому тисячолітті, що 
змусить переосмислити ставлення людини до природи та до самої себе, 
змінити концепцію людського єства. 

Людство стоїть на порозі нового світооблаштування. Нове тисячоліття 
кидає традиційним релігіям нові виклики, які подібні до тих, що були тисячі 
років тому назад. Відтак традиційні релігії, модернізуючись і 
трансформуючись, мають виявити свою мобільність, маневреність, стійкість 
в умовах конкурентної боротьби з новими ідеологічними конструктами, що 
намагаються накреслити свої шляхи та варіанти досягнення матеріальної і 
духовної глобалізації, або ж в якійсь формі протистояти останнім. Тобто, 
власне перемогти в духовному поєдинку з ідеями мондіалізму -нового 
світового порядку. Це є есхатологічний, месіанський проект, що увібрав у 
себе досвід протестантизма, есхатологічних течій, комуністичних планів та 
ідей. Він реалізується на чотирьох рівнях: 1. Економічному (встановлення 
ліберально-капіталістичної ринкової системи). 2. Геополітичному (пріоритет 
західних орієнтацій). 3. Етнічному (змішання, космополітизм тощо), 4. 
Релігійному (підготовка пришестя Месії, що повинно кардинально 
видозмінити релігійно-ідеологічну картину світу. Месія повинен відкрити 
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людству закони нової релігії). Мондіалісти проголошують прихід епохи 
нової рілігійності, апокаліптична драма повинна завершитися не боротьбою 
сакрального і профанного, релігії та атеїзму, а священного і антисвященного, 
релігії і псевдорелігії. 

В моду входить концепція Ж.Атталі, який закликав до створення 
планетарної політичної влади, яка покликана керувати життедіяльним 
процесом і наближати сформований ним ідеал життя, прагнучи надати йому 
(життю) релігійний зміст: язичницький імперіалізм (Юліус Евола); 
повернення до арійської етики, нордично-римської традиції - можливість 
збереження національної ідентичності і супротив протестантсько-
іудейському синкретизму та ін. – з одного боку, а з іншого - віднайти шляхи 
мирного співіснування і взаємодії з ісламом, буддизмом та іудаїзмом.  

Найбільшої гостроти набувають релігійні модерності на рубежі 
дев’ятнадцятого - двадцятого столітть та досягають апогею в останньому. 
Ознаками цього часу були кардинальні фундаментальні онтологічні зміни в 
індивідуальній та суспільній свідомості й в усіх виявах людського буття, які 
відбувалися в ситуаціях модерну і постмодерну та фокусувалися навколо 
пов’язаних з останніми теоретичних конструкцій і практичних їх виявів та 
втілень. 

Ці ситуації, будучи одночасно продовженням, відповіддю та спробами 
подолання суспільних кризових явищ, не тільки не дозволили їх подолати, а 
навпаки - детермінували їх загострення й самі впали у кризу, головною 
ознакою якої є нігілізм. ХХ століття - це епоха краху великих синтетичних 
теорій, кризи культури, науки і релігії, як визначав Корнелій Касторіадіс у 
своїй праці “Бюрократизація суспільства”, «ера порожнечі та бюрокритизації 
суспільства». Втеча від смерті, деградація цінностей, неспроможність 
реально дивитися на своє буття свідчать про “подвійну поразку: поразку 
свободи, яка не вміє більше творити і в своїй безпорадності вдається до 
узагальненого конформізму, майже завжди пов’язаного з грішми та владою, в 
найповерховішому значенні цього терміна; і поразку “мудрості”, 
неспроможної прямо дивитись на наше “буття-для-смерті”. 

Що ж тоді залишається? Цілковита втрата будь-якого смислу, 
необмежене зростання споживацького інтересу, нажахана втеча від голих 
знаків порожнечі”77. 

Християнський модерн, зокрема, завершується неокласичним 
нігілізмом, який, на відміну від класичного нігілізму, що заперечував життя в 
ім’я найвищих цінностей, заперечує ці цінності, замінюючи їх людськими 
цінностями – “аж надто людськими (мораль замінює релігію); прогрес, сама 
історія замінює божественні цінності” (Ж. Дельоз) - це нітшеанський нігілізм 
«смерті» Бога і потойбічних світів.  

 Християнський постмодерн, що методологічно грунтується на ідеях 
постструктуралізму, починається з усунення із людського життя 
трансцендентного начала (це є Бонхьоферівська концепція «смерті Бога» і 
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оголошення його таким, що вичерпав себе) та взаємному розчиненні суб’єкта 
і об’єкта в просторі текста, розмиванні опозиції “суб’єкт - об’єкт” (М. Фуко, 
Ж. Дерида), що призводить до смерті Бога, смерті Суб’єкта, смерті Людини. 
”Світ починався без людини і закінчуватиметься він без неї. Інституції, 
звичаї та побут - це тільки скороминуща пліснява на творінні, щодо якого 
вони не мають жодного смислу, крім, можливо, того, що дають людству 
змогу зіграти тут свою роль, - наголошував К. Леві-Строс у праці «Сумні 
тропіки». - Що ж стосується творінь людського духу, то вони існують лише у 
відношенні до самої людини і зіллються з безладом, як тільки зникне вона”. 
Сутніснісними ознаками цього безладу є заперечення божественної ієрархії 
та її визначального впливу на організацію світу і піднесення рівнозначності й 
самоцінності будь-яких виявів і форм християнізованих духовності та 
релігійності. Модерний христо-логоцентризм замінюється христо-
плюралізмом і хаотичною поліконфесіїзацією релігійного життя. Постає 
ліберально-християнська постмодерна концепція суспільства, згідно з якою 
церква обстоює порядок, що грунтується на гідності людської особистості, 
виходячи з індивідуальної свідомості, віри і розуму на противагу 
фундаменталістській ієрархічній концепції суспільства, за якою церква 
відрізняла одкровення від розуму і зберігала за собою прерогативи вищого 
авторитету у витлумаченні одкровення. Її постмодерний характер полягає у 
тому, що Бог відкриває себе серцю кожної людини; у відповідь на це 
одкровення кожна людина передає отриманий дар іншому - ближньому, сім'ї, 
суспільству. Зрештою вона вносить його, як свій внесок, в життя країни і в 
політичний устрій.  

Церква постає вже не як ієрархія і вища влада. Вона постає передусім 
добровільно зібраною громадою віруючих. Фактично релігійні модерності 
теоретично обгрунтовують фрагментацію релігійної свідомості, роздрібнення 
тканини релігійного текста і релігійного життя. В релігійному контексті вже 
не можна уявити за можливе спертися на свідчення. Бо ж все стало умовним, 
а цінності - відносними. Релігійна духовністть розпадається, втрачає свою 
цілісність, розпорошується. Твердий порядок чи постулат допоміг би 
зберегти її цілісність, але постійні зміни і релігійний хаос роблять її 
виключно плюралістичною. 

В цьому контексті цікавою є думка Й. Тернборна, що “модерні «ізми» 
слід розуміти як надбудовані - часом міцно й вражаюче, а інколи нестійко й 
випадково - на п’єдесталі культур домодерного походження, а передусім - 
релігії. І таки справді -це дуже важливий аспект подорожей через модерність, 
який полягав у реінтерпретації та реорганізації, а інколи (зокрема в 
колоніальній Африці, хоча також і в нинішній Центральній Америці) й у 
наново натхненній дифузії релігії - від ведичної реформації в Індії та 
ісламського руху салафія до католицько-кальвіністської «піларизації» 
Піларизація – це стійкий вертикальний поділ суспільства, у межах якого 
моделі політичної організації визначаються релігійною приналежністю, що 
йде врозріз із класовим поділом на горизонтальні формації. Піларизація 
особливо притаманна Нідерландам і Бельгії. 
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У зв язку з певною науковою неспроможністю при вирішенні 
глобальних проблем, релігія намагається взяти на себе функції науки. У 
чому, можливо, і слід шукати витоки сучасної релігійної кризи, коли кожна 
релігійна течія чи конфесія відкрито або завуальовано претендує на 
абсолютну істину, інколи вдаючись до політичних амбіцій, що призводить до 
загострення як між- , так і внутріконфесійних відносин. Вихід з цього 
тривкого становища можливий через створення усталеної світоглядної 
позиції на засадах релігійного плюралізму, яка б орієнтувала не на феномен 
релігійної відмінності, а на формування нової цілісності як поліфонії 
багатоманітності релігій, у фокусі якої має знаходитись людина.  

Будучи істотою суспільною, людина виконує визначену соціальну 
роль, але разом з тим вона має окрему індивідуальну життєву траєкторію. 
Тому життєвий шлях особи, за І. Коном, постає у двох вимірах: з одного боку 
як закономірний природно-історичний процес, а з іншого - як “унікальна 
драма, кожна сцена якої є результатом сплетіння безлічі індивідуально-
неповторних характерів і життєвих подій. Структурні властивості життєвих 
подій, що повторяються, можуть бути зафіксовані об єктивно. Але особиста 
значимість будь-якої події залежить від безлічі конкретних причин”78. 

Хоча первинно людина - соціальний продукт, все ж таки вона володіє й 
іншою природою, яку можна визначити як емоційність, відкритість, 
активність, цілісність. Їй притаманне намагання до розширення меж свого 
буття, виходу за рамки даності, що різною мірою залежить від характеру 
буттійного середовища. Тому можна говорити про певну незакінченість, 
невичерпність особистості, яка завжди потенційно перевершує 
актуальність життєвої ситуації. 

Людина - це безперервний вибір самої себе. Причому їй властиво не 
просто вільно вибирати із заданих життям альтернатив чи між заданими 
системами відліку, але й окреслювати шляхи визначення життєвих 
протиріч, відшукати нові системи відліку. Така особистісна якість людини 
є джерелом створення нею нових відносин і цінностей, що безпосередньо 
стосується й релігійної сфери. Такі відносини і цінності, зокрема їх 
релігійний вияв, можуть бути джерелом соціальної консолідації і 
творчості, але за певних умов можуть виявитись й інколи виявляються 
руйнівною, асоціальною й антигуманною силою. Основним гарантом 
проти такої демонічної трансформації є людська особистість як етична 
самоскерована система, в силі якої все-таки робити вибір не на користь 
руйнування власних структур і не виходити при цьому за межі розуму і 
моральності. 

Відтак, людина створює специфічне місце-буття, що уможливлює її 
входження в певну релігійну конструкцію. Це місце-буття або релігійне 
середовище, згідно релігійного світобачення, є абрисом взаємозалежності 
індивіда й трансцендентного. Саме в ньому забезпечується взаємозв'язок 
людини з Богом. Надприродне входить у внутрішню структуру релігійно-
                                                 
78 Кон Игорь. Психология ранней юности. - М., 1989. - С. 65. 
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віруючої людинии, засвоюється нею і утворює її специфічну емоційно-
почуттєву складову. Воно (надприродне) стає субстанційним осерддям 
вірянина, зосередженням його сутності й особистісних якостей, в результаті 
чого релігійність входить в інтимний зміст віруючої людини, визначаючи її 
емоційно-почуттєву спрямованість. 

Людина, для якої сенс буття полягає в Бозі і для Бога, в своїй діяльності 
долає емпіричність природи та розкриває свою інтимну сутність. Емпіричне 
“Я” постає продуктом інтеграції душевного життя. 

Як слушно зазначав С. Франк, “наше “емпіричне Я”, наш “характер”, 
наша “особистість” - словом, те, що ми знаходимо в собі як об’єкт 
самосвідомості, є найближчим чином лише відносна єдність більш 
центральних, довготривалих, стійких сторін нашого душевного життя: наше 
загальне, органічне самочуття, згусток потягів і уявлень, почуттів і настроїв, 
що закріпилися, так звана “апперципуюча маса”, яка здійснює помітний 
вплив на периферичні пласти душевного життя, але, в свою чергу, та, що 
безперервно живиться ними і видозміняється під їх дією”79. 

В самоусвідомленні окремої особистості виражається смисл інших 
взаємопоєднаних з нею особистостей. Теорія взаємності свідомості авторства 
Недонселя обгрунтовує думку, що “Я” не можна повністю пояснити засобом 
свого протиставлення “не-Я”. Вона вимагає більш глибокого, більш 
інтимного протиставлення “Я” і “Ти”. На його думку, розділення лише на 
суб єкт і об єкт недостатнє у з’ясуванні проблеми. Свідомість окремої особи 
повинна бути розширена іншими суб єктами. Щоб мати своє “Я”, необхідна 
свідомість іншого “Я” й тих зв язків, які поєднують між собою частини цього 
духовного сплетіння. Саме тому однією з причин входження людини у 
релігійну сферу також може бути криза соціального зв'язку. Для індивіда, 
який недостатньо інтегрований в суспільстві й знаходиться в соціальній 
ізоляції (відсутність відчуття підтримки з боку соціуму) в соціальному плані 
особисте життя втрачає сенс. Тоді індивід намагається віднайти цей сенс в 
якомусь середовищі божественної присутності, у трансцендентному. 

На думку німецького соціолога релігії Шмідхена, людина й суспільство 
мають виміри трансценденції, яка є не просто переходом від одних систем 
відліку до інших з тривалою приналежністю до чогось. Трансценденції 
стосуються людини й світу. Результатом здійснення трансценденції є зміни 
індивідуальної (особистісної) і суспільної структур. Релігія будучи 
пов'язаною з основами людського існування виконує функції 
трансіндивідульного чи транссуспільного агента дії. При цьому процес 
релігійної трансценденції відповідно може супроводжуватися специфічними 
енергетичними процесами, наслідком яких є переструктуризація 
особистісних компонентів, своєрідне переродження людини. Особа ніби 
відчуває “народження заново”, яке розцінюється нею як “народження згори”.  

Цікавий психологічний портрет молодих віруючих у цьому контексті 
наданий нам Американською психіатричною асоціацією: “Молоді люди - 
                                                 
79 Франк С. Предмет знания. Душа человека. - Санкт-Петербург, 1995. - C. 532. 
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ідеалісти, представники середнього класу, які складають більшість у 
найрозповсюдженіших сучасних культах, часто самітні, депресивні й 
сповнені тривог з приводу свого невизначеного майбутнього. Вони мають 
тенденцію потрапляти в залежність, їм притаманна сильна потреба в 
афектації. Не маючи можливості забезпечити себе джерелами емоційного 
спокою, вони потребують зовнішніх джерел. Потребують того, щоб належати 
комусь і щоб сенс їх життя був визначеним і окресленим. Вони відчувають 
образу і часто відкрито ворожі по відношенню до суспільтва в цілому, хоча 
вони самі цього і не усвідомлюють, Свобода, так само як і вимоги 
соціального середовища, які прийнятні для богатьох, їм – нестерпні”80. 

Чому ми тут зосереджуємо увагу на молодому поколіні, а не на 
старшому чи, скажімо, на загальних позавікових висновках? На нашу думку, 
саме молодь є найбільш чутливою до якихось соціальних зрушень, 
культурних змін. На цій людській категорії найбільше позначається 
суспільна переструктуризація. Тому її можна вважати тим “лакмусовим 
папірцем”, що визначає рівень і стан життєдіяльності суспільства. Ми є 
свідками кардинальних змін у процесі сприйняття релігії в молодіжному 
середовищі. 

Для частини молоді релігія у своїх традиційних формах - це свого роду 
“архаїка”. Тим паче, що засвоєння її тисячолітньої культури вимагає певної 
інтелектуальної і духовної праці, до якої свідомість (сформована на рівні 
“масової культури”) молоді вже не готова. Тому зацікавлена молода людина 
звертається до нових релігійних утворень, яким притаманна універсальність і 
гнучкість залежно від її індивідуальних вимог і які можуть задовольнити ряд 
потреб, що є актуальними саме для даного вікового періоду: вони дають 
можливість належати молодій людині до спільноти однолітків, що сприяє 
виникненню відчуття єдності – відчуття “ми”. 

При цьому значимість такого релігійного середовища для людини 
підвищують три чинники: 1) елітарність (щоб увійти в “систему”, потрібно 
визнати певні регулятори і, здебільшого, розірвати відношення зі всіма 
минулими формами існування); 2) релігійна інституція як гарант 
захищеності, що підвищує засудження дії конкретних осіб з боку 
громадськості; 3) пишність зовнішньої атрибутики. 

Нові релігійні емоційно-почуттєві стани дозволяють людині 
звільнитися від власних кризових станів, викликаних конфліктними 
ситуаціями у соціальному середовищі; допомогають вибудувати образ 
власного “Я”, наповнити життя смислами, підвищити інтенсивність 
переживань, звільнитися від почуття пригніченості та ін. Вони 
уможливлюють входження у сферу відносин, суб єктами яких постають Бог і 
Людина, яка виокремила себе із зовнішнього світу,- наголошує Тейяр де 
Шарден, - протиставила себе йому і створює при цьому свій внутрішній світ, 
цебто “Я - Бог” - внутрішню детермінанту релігійної активності людини, 
вищу духовну реальність, трансцендентне буття, яке виходить за межі 
                                                 
80 Saliba John A. Perspectives on New religions movements. - London, 1995. – Р. 240. 
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раціонального. Людина набуває якісно нових почуттів, які характеризуються 
її належністю вже до нового виміру. Відбувається “трансформація у самому 
особистісному сприйнятті буття, яке в деякому розумінні стає відчутним для 
особи. Божественне середовище відкривається як зміна глибинного буття 
речей”81. 

Надприродне локалізується в серці віруючого і керує людиною в 
усьому, що стосується мислення, почуття та діяльності. Відповідно віруюча 
людина спрямована на об'єкт свого пошанування, на присвячення йому всіх 
своїх справ та думок. Разом з тим намагання віруючої людини поєднатися з 
Богом - не сліпе почуття, а свідоме й добровільне присвячення себе йому, 
визнання і вираження цією людиною безумовної своєї залежності від Бога, 
яке викликає і закріплює відповідний релігійний настрій. “Приходить день, - 
пише де Шарден, - коли Людина усвідомлює, що вона набула властивості 
якимось чином сприймати розлите повсюду Божественне [...] Вона знає, що її 
життя осяяв новий дух”82. Ця людина відчуває той момент, з якого почалося 
її прилучення до надприродного, трансцендентного. Вона усвідомлює ту 
відправну точку єднання з надприродним, коли все починається “з якогось 
особливого, неповторного звучання, яким була сповнена всяка гармонія, з 
якогось смутного сяйва, що оточувало ореолом усе прекрасне [...] Відчуття, 
почуття, думки, - всі елементи психічного життя втягувались в це одне за 
одним”83. Саме тоді людський світ “постає як частина безперервного 
духовного перетворення, в якій усі без винятку нижчі реальності й сили 
сублімуюються у відчуття, почуття, думки і здатності пізнавати й любити84.  

Майстерно описав зміни, які відбуваються в особистісних психо-
емоційних структурах в умовах, що описані вище, на прикладі злочинця 
відомий французький письменник В. Гюго в знаменитому своєму романі 
«Знедолені». Автор змальовує руйнування людини і ніби її нове народження 
в новій якості. 

Фактично ми спостерігаємо смерть однієї особи і народження іншої в 
межах однієї людини - каторжанина Жана Вальжана, який в ту хвилину, коли 
крикнув: “Я негідник!”, побачив себе таким, яким він був. “Але він уже в 
такій мірі відрікся від самого себе, коли йому здалося, що ніби він - тільки 
привид, а перед ним з плоті і крові, з ломакою в руках і ранцем з краденим 
добром за спиною, у рваній сорочці стоїть каторжанин Жан Вальжан. 
Страждання зробили його певною мірою ясновидячим. І цей образ був ніби 
маривом. Він дійсно бачив перед собою Жана Вальжана, його страшне 
обличчя. Він був готовий запитати себе: хто ця людина? І ця людина навіяла 
йому огиду. Його мозок знаходився у такому напруженому й водночас до 
жаху спокійному стані, коли мрійливість стає настільки глибокою, що вона 
закриває дійсність. Людина перестає бачити предмети зовнішнього світу, 
проте все, що народжує її уяву, вона розглядає вже як щось реальне, існуюче 
                                                 
81 Шарден П.Т. де. Божественная Среда. - М., 1994. - С. 134. 
82 Там само. – С. 135. 
83 Там само. - С. 39. 
84 Там само. – С. 203. 
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поза нею самою. Жан Вальжан стояв ніби обиччям до самого себе, 
споглядаючи себе; і в той же час крізь цей образ, створений галюцінацією, 
він бачив у таємничій глибині палаючий вогник, який він сприйняв спочатку 
за факел. Однак, приглядаючись уважніше, Жан Вальжан побачив, що 
вогник, який спалахнув у глибині його свідомості, має людське обличчя й що 
то є єпископ. 

Він позмінно приглядався до двох людей, що стояли перед його 
свідомістю, - в єпископа і у Жана Вальжана. Ніхто, крім першого, не міг би 
пом’якшити душу другого. Внаслідок дивної особливості, притаманної 
такому стану, в міру того, як галюцінація Жана Вальжана продовжувалась, 
єпископ все виростав і ставав усе більше променистим в його очах, а Жан 
Вальжан ставав усе меншим і непомітнішим. В якусь мить він перетворився 
на тінь і раптом зник, залишився один єпископ, який заполонив усю душу 
цього нещасного дивним сяйвом. 

Жан Вальжан довго плакав. І поки він плакав, свідомість його 
прояснялась і зрештою засяяла незвичайним світлом, чудовим й водночас 
грізним. Його минуле життя, перший злочин, тривала спокута, зовнішнє 
здичавіння і внутрішнє зчерствіння, хвилина виходу на волю, ще більше 
радісна для нього завдяки чисельним планам помсти, те, що відбулось у 
єпископа, і останнє, що він скоїв - крадіжка монети в сорок су в дитини, 
крадіжка тим більше підла, тим більше мерзотна, оскільки відбулася уже 
після того, як єпископ його пробачив, - все це пригадалось йому і постало 
перед ним у повній ясності, але зовсім у новому висвітленні. Він вдивився у 
своє життя, і воно видалось йому бридким. Він заглянув у свою душу - вона 
видалась йому потворною. І все ж якесь м'яке світло сяяло над цим життям і 
над цією душою. Йому вдавалось, що він бачить Сатану в променях 
райського сонця. 

Скільки годин проплакав він? Що зробив після того, як перестав 
плакати? Куди пішов? Це залишилось невідомим. Достовірним можна 
вважати лише те, що в ту саму ніч кучер дилижанса, що ходив о тій порі між 
Греноблем і Дінєм й, що прибув у Дінь біля третьої години ранку, бачив, 
їдучи Соборною площею, якусь людину, яка стояла навколішки прямо на 
мостовій і молилась в темряві біля дверей будинку монсенйора Бьєнвеню”85. 

Відтак всі ті речі, які раніше заповнювали життя людини, стали вже не 
належати їй: вони поринули в небуття. Інша сила керує людиною, спрямовує 
і веде її. Особисте життя докорінно змінюється, можна сказати - повертається 
в протилежному напрямку. Стара людина “помирає” і “народжується нова 
людина - у Бозі. Людину перестає цікавити минуле життя. Тепер вона шукає 
нового життя. В ній живе ніби нова істота, душа якої відчуває єдність з 
Богом.  

Тому ця людина думає вже не лише про мирські справи, а й про Божі 
діла. Саме останні є стрижневим моментом входження людини в соціальне 
середовище; вже вони виступають детермінантою суспільної поведінки і 
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вчинків віруючої людини. За таких умов релігія може слугувати внутрішнім, 
духовним орієнтиром для людини, що втратила чи не мала здатності 
пристосовуватися до конкретного оточення. Вона знаходить внутрішній резерв 
й долає, переборює наслідки цієї непристосованості: алкоголізм, наркоманію, 
психічні розлади, розлучення, невдалі кар’єри тощо. 

Тут варто нагадати думку відомого релігієзнавця М. Еліаде, який 
вважав, що релігія покоїться у самій людській природі і виявляє себе в тому, 
що все значиме в своєму житті (питання сенсу власного існування, свого 
місця у світі тощо) людина сприймає через призму святості. М. Еліаде, 
проаналізувавши практику ініціацій у різних народів і пов'язаної з ними 
міркувань, дійшов висновку, що міфологія має інваріантний характер. 
Вдосконалення людини за сучасних умов підпорядковується інваріантному 
світу значень, що грунтується на інтенційності свідомості. 

Пригадаємо тут принагідно те, що й Е. Фромм вважав, що примітивні 
вірування підтримували почуття єдності з природою засобом 
самоідентифікації людини з тотемом, а цивілізаційний прогрес, посилюючи 
відчуження, водночас спричинив утворення більш складних форм протидій 
йому. Мислитель доводив, що універсальним засобом подолання ізоляції є 
любов, вкорінена в самій природі людини, а з усіх видів любові особлива 
роль належить любові до Бога. Він пояснює це тим, що еволюція форм і 
об’єктів релігійного шанування від Богині-матері до Бога-отця і від владного 
Бога іудаїзму до люблячого Бога християнства означала, що, втілення в 
останньому своєї абстрактної сутності приводить до того, що людина 
опиняється в стані можливості полюбити в особі Бога людину взагалі.  

Віра ж, яка притаманна внутрішній природі людини, має компенсувати 
внутрішній розлад, породжений цивілізацією зовні. Тому, як вважав Е. 
Фромм, релігії притаманні терапевтичні властивості. На його думку, 
причиною неврозів є відсутність властивості любити, яку можна набути чи 
відновити, культивуюючи релігійне почуття. Відсутність любові є вияв 
внутрішнього розладу індивіда і втрати взаємності з іншими людьми. В 
структурі особи це виявляється в тому, що самосвідомість відторгнута від 
сокровенного джерела людини - безсвідомого, дисфункція якого гіпертрофує 
“его”, ізолює його від навколишнього середовища, відчужує індивіда. 
Зарадити цьому можуть гуманістично-релігійні установки, які допомагають 
прорвати блокаду “Я”. 

З входженням людини в емоційно-почуттєву атмосферу релігійного 
феномена сутнісно пов’язана ідея безсмертя. Іспанський мислитель, 
письменник Х. Л. Борхес відзначав: “Крім людини, усі живі істоти 
безсмертні, бо не знають про смерть”86. Дійсно, людині важко погодитися з 
думкою про кінечність свого буття. Звідси зроджується ідея безсмертя як 
найбільше можливої для людського буття смислової повноти.  
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Іспанський філософ-екзистенціаліст, поет і католицький священик 
Мігель де Унамуно, який у своїх роботах звертався до трьох філософських 
проблем - “ніщо”, особа й історія, поєднував ці думки із темою Бога. 
Джерелом людської духовної творчості, за Унамуно, є “ніщо”, яке вкорінене 
в стражданнях одиничного, яке намагається злитися із загальним. Це 
намагання він пояснює через потребу людини в особистому безсмерті. В 
центрі антропологічних поглядів Унамуно знаходиться розуміння реальності 
особи. Він протиставить “реальну особу”, ту, яка бажає буття чи небуття, 
неавтентичному існуванню індивіда - соціально конформного, позбавленого 
ідеала і волі. Умовою самореалізації людини, на його думку, є її спрямування 
до предмета віри. Бажання безсмертя постає як сутність людської душі, а Бог 
- як субстанція надії на особисте безсмертя. 

Людина вкорінена в буття. Її життя відбувається в часі і просторі. 
Життя людини - це та, “що йде в глибину, в безкінечність властивість і яка 
знаходитися в процесі зміни, становлення, тривання - перебування в зміні”87. 
Людському буттю притаманна специфічна властивість оволодіння часом 
свого життя і зміна сутнісного рівня свого життя в цілому. Час людського 
життя циклічний, що визначається відповідною послідовністю розвитку 
біологічних, соціальних та індивідуальних характеристик. Тому бажання 
безсмертя може виникнути як результат зіткнення в людині загостреного 
почуття (актуального) незворотності часу і потенційної можливості часової 
зворотності. Диффузність, розпливчатість уявлень про час відбивається у 
самосвідомості, коли бажання нового досвіду перетинається із страхом перед 
життям. Людина може відчувати момент “зупинки часу”, повертаючись ніби 
до дитячого стану, коли час ще не переживався індивідом як реальний, не 
сприймався усвідомлено. Неминуча тема смерті полишає індивідуальну 
свідомість. 

Щодо цієї теми, то тут цікаві спостереження описав І. Кон, аналізуючи 
сприйняття смерті в дитячому віці. Малюнки й коментарі щодо цього 3-5 
річних дітей свідчать, що смерть ототожнюється з мерцем, сприймається як 
фізичний стан нерухомості і непритомності. Між 5-6 і 8-9 роками діти 
починають персоніфікувати смерть, уявляючи її у вигляді окремої істоти, 
наділеної таємничими і жахливими характеристиками, зокрема що вона може 
викрасти людину й повести її за собою. Також смерть асоціюється з 
темрявою і спричинює особливий вид тривоги, страху смерті, який з роками 
поступово відходить, а також зі старістю і хворобами. 

У 9-12-літніх знову відбувається зміна уяви про смерть. Її 
витлумачують вже не як зовнішню силу, а як природне, універсальне й 
незворотнє явище. Та більшість дітей тривалий час не застосовують це нове 
знання до самих себе. У свідомості підлітка знову загострюється тема смерті, 
що звучить вже неоднозначно: як відродження ірраціональних дитячих 
страхів; як інтелектуальна проблема, пов’язана з ідеєю часу, який здається 
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одночасно циклічним і незворотнім; або набуває екзистенційно-трагічного 
звучання88. 

Цікавий випадок описав відомий педагог В. Сухомлинський: “Ніколи 
не забуду тихого вересневого ранку, коли до початку уроків до мене в садок 
прийшов Костя (вихованці мої тоді навчались у восьмому класі). В глибоких, 
тривожних очах хлопця я відчув якесь горе. “Що сталось, Костя?” - запитав я. 
Він сів на лавку, зітхнув і запитав: “Як же це так? Через сто років не буде 
нікого - ні вас, ні мене, ні товаришів ... всі помремо. Як же це так? Чому? ...” 
Потім, після тривалих розмов наших про життя і працю, про радість 
творчості і слід який залишає людина на Землі, Костя сказав мені: “Мабуть, 
щасливі ті, котрі вірять в Бога. Вони вірять в безсмертя. А нам без кінця 
кажуть: людина складається з таких-то хімічних речовин, нема ніякого 
безсмертя, людина смертна так само як і кінь ... Хіба можна так казати!”89. 

Людина, що не може змиритися з ідеєю кінечності свого буття, 
прилучившись до релігійного середовища, вона долає почуття 
невідворотності смерті. Ідея смерті перестає бути для неї актуальною, 
з'являється надія на особисте безсмертя. Особа долає конфлікт реального й 
ідеального “Я”. Розривається зв'язок “Я” з трамвуючим його середовищем, 
створюється своєрідна дистанція, що переростає у відчуження, коли об'єкт 
уже сприймається як іманентно чужий, зайвий, емоційно незначимий - що 
може навіть призвести до самовідчуження, коли втрачається відчуття 
реальності власного тіла, яке сприймається просто як зовнішній об'єкт. Або ж 
і оточуючий світ сприймається особою по-новому, коли людина все бачить і 
розуміє, але відчуває не так як раніше, з'являються нові почуття і 
переживання. 

Становлення соціальної визначеності індивіда можна розглядати як не 
лише єдиний шлях до формування особистості. За певних умов, як бачимо, 
соціальна визначеність може бути протиставленням індивіда чужому 
природному і соціальному світу. “Тому не тільки люди творять богів, а й 
боги творять людей і світ, причому їхня деміургічна фукнція, виповнюючи в 
людській уяві індивідуальне безсилля перед ходом історії, дедалі більше 
абсолютизується, не лише підпорядковуючи собі орудну фукнцію, вносячи 
гармонію в новколишній хаос, а й творячи світ з нічого”, - слушно зауважили 
А. Колодний і Л. Филипович90.  

Людина знаходить в релігії опору, специфічний спосіб 
самоствердження і самореалізації. Відтак, релігія набуває особистісного 
виміру й акумулюється людиною у вигляді її самобутнього емоційно-
почуттєвого стану і потенціалу.  

Релігійна людина в любові, що єднає її з Богом, долає переживання 
страждань. Любов (мається на увазі любов до Бога) єднає її з Богом. Ця 
єдність здійснюється як внутрішнє прийняття трансцендентного й насичення 
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ним. Вірянин, який у душі своїй відчуває Божу присутність, починає жити у 
новому відношенні до загального і реально-конкретного: він входить до 
нового життєвого устрою. 

Любов до Бога реалізується в акті віри. Бог постає як найвище й 
водночас близьке віруючій особі буття, як найдосконаліше “Ти”. З цього часу 
думки і дії людини зорієнтовані до Бога. Відбувається своєрідне “збирання” 
докупи віруючої людини. Вона починає відчувати себе єдиним цілим в 
еволюційному розвитку Всесвіту. В такій людині ніби збираються воєдино 
усі її ролі, всі втілені нею життєві персонажі в одну єдину надроль. 

Видатний мислитель ХХ ст. Ервін Шрьодінгер піднімав одвічні 
питання: Чи вмирає наше “Я”, а чи ж не вмирає воно? Боятися нам за життя 
смерті, а чи ж ні? Він твердив, що життя - не що інше як послідовність 
персонажів, які ми проходимо і які не менш ірреальні. У тому розумінні, що до 
них не можна застосувати термін “Смерть”, бо ж “вони так само ірреальні, як, 
кажучи словами Декарта, персонажі п єс. Ось вам було 16 років, і вас роздирали 
пристрасті, а що залишилось від того “Я”, яке було носієм цих пристрастей як 
деяке втілення “Я”, адже це були ви - разом з вашим тілом, з вашими 
переживаннями тощо, але ж ви його не пам ятаєте. А ви є. Відтак ви - інше 
“Я”! В кожен даний момент ваші минулі “Я” здаються вам, що вони самі 
важливі, самі останні, а вони змінились ... Вони всі вмерли, а термін “смерть” 
навіть не виник. Може бути так, що ваше “Я” нині є також удаваний, 
втілений на кілька годин, на кілька днів чи місяців персонаж, який теж 
зміниться іншим, як і всі попередні персонажі. Навіщо ж тоді боятися смерті? 
Звичайно ж, ми безсмертні”91. 

Відчуття божественної всюдиприсутності позбавляє особу такого 
стихійно-інтуїтивного обгрунтування своєї кінечності, яка переростає у 
впевненість, данність. Релігія стає для віруючої людини тим осерддям 
смислу, що має значення абсолютної повноти й абсолютної точки відліку 
сущого, стимулом і зразком смислотворення, предметом найвищих і 
найостаточніших поривань. Найвищою ж цінністю для віруючого є Бог. 

В такий спосіб віруюча людина проганяє страх зі свого життя: вона 
ліквідовує розрив між переживаннями і осмисленням реальності, вільно 
витворюючи нові смисли, мислечуттєві конструкції (уявлення, ідеї, цінності, 
орієнтації) де відображаються властивості ірраціонального ефекту. 

Емоційно-почуттєвий елемент релігії в індивідуальному його вияві 
може бути і є тією пружиною, що навіює ілюзію досконалості, викликає 
почуття злиття особистості “Я” з особистістю “іншого”: вірянин долає власну 
волю, виривається з власного полону і, будучи зачарованим волею “іншого”, 
самовіддається йому. “Я”, абсорбуючись “Іншим”, розширює абрис сутності 
свого буття, відчуває бажання “більшого” життя, потяг вийти за власні межі і 
відродитися в досконалому. 

                                                 
91 Шредингер Э. Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. - Москва-Ижевск, 2002. – 
С. 92. 
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Такий процес супроводжується надмірною концентрацією, звуженням 
індивідуальної свідомості, спрямованої увагою на єдиний об єкт свого 
шанування. Все інше, що могло бути варте уваги, відкидається, стає 
непотрібним. Особа ж відчуває розширення свідомості: надмірна 
концентрація, зосередженість особи на об’єкті викликає ефект присутності 
останнього “тут і скрізь”. Весь світ стає втягнутим у всюдиприсутнє 
Божественне. Віруючий індивід відчуває себе частинкою надприродного, або 
ж навпаки - Бог стає частинкою світу особистості. 

Відтак, людина долає відчуття своєї залежності від природних сил, 
суспільних інституцій, соціальних негараздів, фатуму. Її прилучення до 
емоційної тканини священного є своєрідною рефлексією на розірваність 
люського буття з виокремленням таких його іноді суперечливих 
компонентів, як індивідуальне, суб єктивно-близьке та об єктивно-чуже, що 
детермінують загрозу смерті, відчуття кінечності свого існування і намагання 
зберегти позитивний сенс буття, розірвати здавалося б нерозривне 
протиріччя життя і смерті, стерти між ними грань. Особистісне життя 
наповнюється новими смислами, набирає нових якостей. 

В поєднанні безкінечного з кінечним людина знаходить свій варіант 
розкриття таємниці буття: з цього моменту проблема смерті для неї 
знімається. Виміри існування людини перестають бути обмеженими 
соціально-географічними рамками. З’являється нова його складова - 
потойбічне, яке стає реальним полем діяльності людини, її очікувань. 

 
2.3. Емоційно-почуттєвий характер  
спільнотної релігійної ментальності 

 
Визначальною рисою сучасної світової спільноти є взаємозалежність 

народів і держав. Політичне, економічне, правове, соціальне, культурне, 
релігійне буття кожної держави поступово стають невід’ємними 
структурними елементами єдиного світового устрою. Глобалізація 
інформаційного простору, впровадження загальносвітових стандартів в 
техніку і технології, поглиблення міжнародного поділу праці і кооперації 
виробництва детермінують нові проблеми, зокрема такі, як глобальна 
екологічна безпека людства, загрози світової війни, тероризму, 
неконтрольованих міграційних процесів, знецінення людського життя та 
інше.  

Тісні економічні, соціальні, політичні, правові, духовні, релігійні 
зв’язки між країнами поступово унеможливлюють для будь-якого окремого 
національного уряду керувати своєю власною економікою самостійно. Нова 
система глобального зв’язку робить вразливою кожну країну до проникнення 
ззовні, підриває значущість національної держави і зумовлює появу на 
світовій авансцені нових інституційних утворень, які кидають виклик 
національній владі – транснаціональних, мультинаціональних корпорацій 
тощо, що набувають деяких ознак і властивостей національних держав.  
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Нині в Україні формується нова суспільна (загалом) і релігійна 
(зокрема) реальність, одними з ознак якої є звільнення від ідеологічних міфів 
і догм та творення громадянського суспільства. Точкою дотику релігійної та 
інших складових суспільної реальності є створення можливостей 
становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і духовних перспектив 
шляхом усунення протиріч у духовному житті та профілактика і подолання 
конфліктів у ньому шляхом встановлення толерантного міжрелігійного 
діалогу та поширення культури співіснування. 

Громадянське суспільство як система суспільних інститутів (сім’я, 
Церква, система культури, освіти і науки, професійні об’єднання) разом з 
державою мають забезпечити можливість реалізації потреб та інтересів 
окремих індивідів і колективів. Проте зниження впливовості держави 
(залежно від об’єктивних і суб’єктивних чинників) на тлі становлення 
громадянського суспільства призводить до зіткнення індивідуальних 
інтересів (які часто-густо протилежно спрямовані), ескалації соціальних 
конфліктів та порушень розумного співвідношення свободи, рівності, 
справедливості тощо.  

Така ситуація потребує відновлення природної рівноваги між силами 
громадянського суспільства і державної влади. Важливим чинником, що 
може вплинути на збалансування громадянського суспільства і державної 
влади, є культура та релігія. Але й саме культурне та релігійне середовище - 
як на локальному, так і на глобальному рівні - залишається розбалансованим 
і надто конфліктогенним. 

Відтак проблема гармонізації культурного й релігійного 
функціонування (актуальність якої викристалізовується через століття і 
загострюється нині в умовах руйнації системи міжнародного права, викликів 
українській державності, загроз системі колективної регіональної та 
глобальної безпеки, де військова агресія, порівняно навіть з недалеким 
минулим, стала найбільш небезпечною з них) потребує все більшої уваги та 
нагального вирішення. Адже від цього залежить майбутнє як України, так і 
всієї людської цивілізації.  

Чому людина і за цих умовах продовжує звертатися до Бога, шукати 
зв'язку з трансцендентним? Що спонукає її до цього? 

З одного боку, релігійна людина хоче віднайти в своїх намаганнях 
узгодження з надприродними силами, яким на її думку, підвладне її життя. 
Саме це й становить найвищу мету віруючої особи. Бо саме такий зв'язок, 
гарантований беззаперечним єднанням з Богом і безумовною вірою у його 
всемогутність, нібито і є запорукою її щастя, внутрішнього душевного 
спокою та рівноваги. У цьому виявляється людиномірний характер 
релігійного феномену. 

Проте, з іншого боку, функціональна спроможність релігії виходить 
далеко за межі індивідуальної свідомості, коли постає як стверджуючий 
дієвий чинник для людської спільноти. В такий спосіб релігія набуває 
суспільного значення; “сповідання релігії об єднує її прихильників в 
обширний союз, ставлячи перед ними завдання досягти взаєморозуміння на 
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базі релігії, знайти спільний вияв для своєї віри. Але це є можливим лише у 
тому випадку, якщо зміст релігії набирає певну зовнішню форму, яка, 
завдяки своїй наочності, придатна для взаємопорозуміння”92. 

Відтак може й причина релігійного навернення криється в конфлікті 
людини й суспільства, особи та соціального середовища, в якому вона 
перебуває. Коли людина відчуває на собі руйнівний, негативний вплив 
суспільства й не знаходить для себе ніякого порятунку, тоді вона звертається 
до релігії, сподіваючись віднайти в ній свій головний орієнтир і свободу в 
світі. Сутністною психо-емоційною якістю людини є комунікабельність. Для 
віруючої людини комунікація детермінується безпосереднім 
трансцендентним джерелом (насамперед Богом); для неї бути - значить 
постійно перебувати в нерозривній єдності з Богом: приєднуватися, мислити, 
вести діалог. 

Мабуть однією із спільних рис людей, які звертаються до релігії, є 
невизначеність їх соціального статусу, що конкретизується у відсутності 
власної справи, а до того ж у відсутності групи однодумців, самітність, 
головне - відсутність власної ідеї, цінності, яка визначала б сенс 
особистісного буття.  

Відтак соціальний пошук перетворюється в пошук релігійний, який 
забезпечується низкою специфічних стереотипів поведінки. При цьому одні й 
ті ж стереотипи мають різний смисл для різних категорій релігійної 
спільноти: носіїв стереотипу, що примикають до них, і зовнішніх 
спостерігачів. Це може позначитись на виборі певного стилю одягу, що 
витлумачується як прийнятна для спільноти норма поведінки, особливостей 
міжособистісного спілкування тощо. Часто-густо та чи інша норма 
персоніфікується в образі божества. Це уособлення символізує певну 
особистісну якість, певний тип взаємовідносин. Крім того, норми і цінності 
можуть персоніфікуватися і в реальній особі (Мун, Ошо, Марія Деві Христос, 
Бахаулла, Хаббард, Силенко та ін.). Зовнішні атрибути постають як вияв 
певних емоційно забарвлених норм, яких свідомо бажає дотримуватись сам 
індивід. Ці норми в своїй більшості існують у формі образів, а не дише 
приписів. Тому поведінка керується ніби зсередини людини-вірянина. Ті ж 
самі стереотипи по іншому сприймаються людиною, яка не входить до такої 
спільноти. Зовнішній спостерігач сприймає тільки інформаційний бік цих 
стереотипів. 

Релігійність формується в результаті трансляції в індивідуальну 
свідомість вже випрацюваних релігійних ідей, поглядів, уявлень, що 
вкорінені в спільнотну релігійну ментальність. Значною мірою підгрунттям 
для цього є виховання в релігійній сім'ї, а чи ж вплив релігійного оточення 
засобом спільнотної релігійної установки. Відтак спільнотна релігійна 
ментальність відтворюється в індивідуальній свідомості, підтримуючись 
відповідними чинниками суспільного відношення через сприйняття 
конкретної релігійної інформації. 

                                                 
92 Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии. – 1990. - № 8. - C. 27. 
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Спільнотна релігійна ментальність формується на основі загальних 
інтересів конкретного релігійного об’єднання, поза яким її функціональний 
зміст набуває інших змістовно-якісних характеристик. Це можна з’ясувати 
тим, що між членами релігійної спільноти є певна психо-емоційна єдність, 
спільність ціннісних орієнтацій і установок на надприродне. Тобто така 
спільнота має всі риси суб’єкта релігійної діяльності, що дає можливість 
об’єктивації колективних оцінок (схвалення, осуд) в соціальному середовищі. 
На ментальному рівні відбувається своєрідний емоційно-психічний вплив на 
спосіб життя, вчинки віруючих тощо. 

Відтак, спільнотна релігійна ментальність постає як детермінанта і 
регулятор релігійних виявів. В умовах релігійного середовища особа 
постійно схиляється до поведінки, яка відповідала б смисловим конструктам 
спільнотної релігійної ментальності, вимогам загального, одна з 
особливостей якої полягає у тому, що релігійні установки, система релігійної 
регламентації та ін. постають перед віруючими як зовнішня необхідність, 
якій вони мають підпорядковуватися. 

Традиційну поведінку особи в умовах релігійної спільноти можна 
визначити як конформну. Засобом конформності є саме санкція сукупного 
релігійного погляду найближчого оточення, яка по суті є чи не єдиною 
суспільною санкцією, що застосовується безпосередньо до конкретної особи 
при оцінці її відношення до релігійних звичаїв. Відповідні норми і принципи 
поведінки розповсюджуються на всю спільноту як еталон. Член релігійної 
спільноти сприймає традиційні норми релігійних дій визначеними 
моральними вимогами у формі повеління згори, від надприродного. 
Усвідомлюючись віруючою людиною, ці вимоги мотивують її поведінку, 
регулюють її вчинки у відповідності до усталеної традиції, а головне 
формують світоглядні установки, визначають особистісне світовідчуття. 

Панування загальної емоційно-почуттєвої атмосфери в релігійній 
спільноті детермінує закріплення в ній традиційної поведінки. Це подеколи 
виключає привнесення новизни, якоїсь модернізації в систему відповідних 
релігійних відносин. Нові ідеї і пропозиції можуть розглядатися взагалі як 
щось негативне щодо усталеної цілісної структури цих відносин. За таких 
умов порушення релігійних традицій сприймається носіями цих форм 
поведінки як виклик спільноті, замах на авторитет. Тому сформовані на цій 
основі емоційно-насичені релігійні погляди, життєві позиції, установки, 
ціннісні орієнтації віруючої людини можна визначити, значною мірою, як 
результат ментальних впливів релігійної спільноти. 

Почуття єдності з іншими членами спільноти є реальним, соціально-
психологічним фактором спілкування в релігійному середовищі. Небажання 
бути засудженим, знехтуваним, ізольованим від релігійної спільноти слугує 
своєрідним запобіжником від порушення регламентованих, певним чином, 
норм поведінки і життя віруючих. 

Релігійним спільнотам притаманна наявність певних загально визнаних 
її членами норм, які обов’язково повинні бути прийняті новонаверненими. 
Уся атмосфера в громаді спрямована на пристосування, узгодження вчинків, 
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а то й думок її членів до загально-спільнотних норм. Тому відношення до 
віруючого з боку інших членів релігійної спільноти істотно залежить від 
того, наскільки відповідає поведінка цього індивіда прийнятим загальним 
зразкам. Атмосфера духовної близькості, дружби, тепла у взаєминах між 
віруючими, іменування один одного братом чи сестрою створює підвищену 
комунікабельність, але може й викликати негативне ставлення до інших 
поглядів і думок. Проте віруюча людина є не просто об’єктом, що пасивно 
відображає зовнішні впливи з боку релігійної чи інших соціальних спільнот. 
Вона постає і як активний суб’єкт, що вибірково відноситься до різних 
зовнішніх впливів, керуючись при цьому певними (переважно релігійними) 
мотивами. 

Система, що складає емоційно-почуттєвий комплекс віруючої людини, 
рухома, динамічна. У віруючих з різним ступенем релігійності вона 
відрізняється як за рівнем, так і за співвідношенням своїх структурних 
компонентів. Тому не завжди індивідуальна свідомість може відповідати її 
поведінці. Здебільшого саме через суб’єктивний чинник індивід може 
приховувати від інших своє ставлення до довкілля, поводитись так, щоб не 
суперечити нормам і звичкам, які характерні тій чи іншій релігійній 
спільноті. Про це може свідчити ступінь релігійності особи, при визначенні 
якого слід враховувати мотиви, що спонукають її (конкретну особу) до тих 
чи інших дій. Під мотивацією тут варто розуміти сукупність тих психічних 
(емоційно-почуттєвих) моментів, що загалом визначають індивідуальну 
поведінку. Ступінь релігійності індивіда, який бере участь у відправленні 
релігійного культу, буде різним в залежності від того, чи пристосовується він 
до звичаю, традиції, чи підпорядковується він тиску згального релігійного 
погляду, чи за вірою і внутрішнім переконанням сприймає необхідність 
таких дій.  

Як слушно зазначав професор П.Косуха, “на користь релігійного 
феномену як цінності свідчить відповідна поведінка релігійно орієнтованих 
людей. Якщо вони виконуюють конкретні релігійні приписи, наприклад, 
таїнства, то цим самим, звичайно, і демонструюють свою особливу 
прихильність до віри в Бога, практично засвідчують свою релігійність. Це, 
можливо, навіть і більше, ніж ідентифікація себе з вірою в Бога на словах, 
бо така заява часом буває досить таки суб’єктивною. Щоправда, коли 
спостерігаємо високопоставлених державців або інших відомих людей із 
свічками в руках під час релігійних святкових богослужінь, то це ще 
далеким буває від щирої віри в Бога. Типовий приклад конформності 
свідомості і поведінки”93. 

За даними соціологічного дослідження “Місце релігії в житті людини”, 
проведеного Відділенням релігієзнавства ІФ НАН України, до відповідних 
релігійних (культових) дій, а тим більше таких, що часто повторюються, 
ніхто не спонукає. “Виконуються вони, як правило, за душевним покликом, 
як одна з важливих душевних потреб. Так ось, більше половини (52,6%) 

                                                 
93 Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. - К., 1994. - C. 43. 
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опитаних сповідаються і причащаються, 46,8% систематично моляться і 
вдома, і в храмі, ще 15,6% - моляться тільки в храмі, 25,3% - декілька разів у 
житті, коли вирішувалась особиста доля або доля близьких людей; 12,3% 
респондентів не моляться ніколи”94. 

Багато про що говорять і показники участі у діяльності релігійних 
громад, специфічної культури - відвідання храму (молитовного будинку 
тощо). То ж “систематично, кілька разів на тиждень відвідують культову 
будівлю 12,9%, щотижня 21,6%, тільки в дні великих релігійних свят 42,9% і 
зовсім не відвідують 22,6% опитаних. Регулярно підтримуюють релігійну 
організацію і зовсім не підтримуюють приблизно однакова кількість 
респондентів - 24% і 25,3%; роблять пожертви, відвідуючи храм під час 
великих релігійних свят - 42,9%. 

У житті багатьох респондентів релігійна громада відіграє певну 
функціональну роль. Отож, 20,6% звертається до релігійної громади зі всіма 
своїми проблемами, а 18,4% - ніколи, інші звертаються туди за необхідності 
відзначити радісну (народження дитини або вступ до шлюбу) чи драматичну 
(похорон) подію в житті своїх рідних та близьких (33,5%), за життєвими 
настановами, одержати розраду своїй душі (23,9%). 12,8% опитаних 
зверталися до церкви лише декілька разів за своє життя”95. 

Однак, незалежно від чинників, що формують мотиви, релігійні дії 
можуть здійснюватися індивідом, коли він з тієї чи іншої причини вважає їх 
за потрібне. Тобто мотиви поведінки, перед тим як об’єктуватися у вчинках, 
засвоюються особою, приймаються нею як необхідне. 

Емоційно-почуттєві впливи спільнотної релігійної ментальості 
відбиваються в емоціях, почуттях людини й реалізуються в її поведінці. В 
такий спосіб відбувається формування системи ціннісних орієнтацій, яка в 
свою чергу реалізується в соціальних установках віруючої особи. Саме 
соціальні установки зорієнтовують здійснення релігійних поглядів віруючих 
у вчинки. 

Соціальна установка пов’язана з системою ціннісних орієнтацій 
суб’єкта. Вона постає як конкретна форма існування і прояву цієї системи. 
Однак між соціальною установкою і ціннісною орієнтацією є певні 
відмінності. Соціальна установка завжди предметна (спрямована на 
визначений об’єкт). Ціннісна орієнтація має більше загальний характер, бо 
включає в себе відношення до цілого ряду соціальних об'єктів, пов'язаних з 
певною цінністю. Тому ціннісна орієнтація особи завжди реалізується в 
сукупності її соціальних установок. Система ціннісних орієнтацій віруючих 
реалізується в їх соціально-релігійних установках. Широкий спектр 
інформації, яку отримує віруюча особа, засвоюється нею вибірково, у 
відповідності до певних соціально-релігійних установок. Можна твердити, 
що певна установка стає для індивіда вихідною основою для всього 
подальшого однотипного сприйняття різноманітної інформації. 

                                                 
94 Там само. - C. 43-44. 
95 Там само. – С. 44. 
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В особистісному зрізі релігійна установка виконує функцію 
забезпечення внутрішньої визначеності, послідовності й стійкості відношень 
віруючого індивіда до соціального середовища, тобто виконує регулятивну 
функцію, яка забезпечує вибірковість відношення віруючого до 
навколишнього. У індивіда, який орієнтується на релігійну спільноту, 
установки по відношенню до неї, до її змісту і мети діяльності набувають 
особливої значимості, цінності. Утворюється відносно стійка система 
фіксованих релігійних установок віруючого, а також система його ціннісних 
орієнтацій. 

Найбільше систематичний, що стосується сутнісних інтересів, а тому 
найбільше сильний вплив на індивіда має релігійна спільнота, передусім ті її 
члени, що контактують з ним першочергово. Їх добре ставлення - важливий 
фактор в житті віруючої людини: вона враховує їх думку. Можна дійти 
висновку, що релігійна установка формується під впливом таких чинників, 
як, зокрема, безпосереднє оточення з пануючими в ньому емоційно-
почуттєвими станами, поглядами, ідеями, переконаннями, традиціями, а 
також соціальні зв язки особи, її виховання, освіта і т.ін. Релігійні установки 
суб’єкта охоплюють різні аспекти як безпосередньо релігійного життя, так і 
його загальних життєвих позицій. 

Установка взагалі й релігійна зокрема як психологічна орієнтація 
суб’єкта є результатом впливу певної сукупності чинників. Головним з яких 
називає Д. Узнадзе наявність “потреби у суб'єкта поведінки, а потім і 
ситуації, в якій ця потреба могла б бути задовільнена. Це - основні умови 
виникнення всякої поведінки і передусім установки в ній”96. 

Установка, що сформувалася в суб’єкта може деякий час існувати 
потенційно, але зберігати при цьому можливість актуалізації у відповідній 
ситуації. Так, релігійна установка, будучи необхідним елементом 
індивідуальної релігійної свідомості, часто-густо не сприймається суб’єктом, 
поки не виникне ситуація, в якій вона обов язково повинна виявитися. В 
релігійній установці віруючого суб’єкта фіксуються його релігійні 
переконання, які формуюють впевненість в істиності певних ідей та 
устремлінь. Так, в переконаннях віруючих існуюють позитивні установки по 
відношенню до служителів культу й релігійних проповідників. У більшості 
віруючих релігійні лідери користуюються неабияким авторитетом. З 
особливою увагою сприймаються їх слова й настанови. Така установка 
складається часто і по відношенню до одновірців. 

Але в умовах релігійного середовища у віруючих може формуватися й 
формується негативна установка, скажемо, до інших думок, поглядів, які 
йдуть в розріз з усталеними стереотипами, до іновірців чи невіруючих. Це, в 
свою чергу, може призвести й призводить до деструктивних впливів на 
особистісну структуру навіть і самого віруючого - члена релігійної спільноти. 
Підтвердженням цьому є так звані “тоталітарні” релігійні угрупування, течії 
нетрадиційної релігійності. Особа, що входить до такої спільноти, спочатку 
                                                 
96 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М., 1966. - C. 164. 
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не усвідомлює змін у своїй психіці. З часом ці зміни виявляються як втрата 
індивідуальності, перетворення особи на одного з членів нової для неї групи, 
спостерігаються зміни у поведінці, втрата почуття гумору, здатності до 
самостійного осмислення ситуації. Відбувається втрата свого “Я”, своєї 
особистості: людина може навіть відмовитися від життя через примху лідера 
релігійного угрупування. 

Проте, слушною є думка того ж науковця П. Косухи, що поняття 
“тоталітарний” скоріше вживається до суспільно-політичних реалій, а щодо 
“релігійних організацій це поняття можна вживати з великою долею 
умовності. Певна тоталітарність є у природі релігійної віри й релігійного 
способу життя. Ця тоталітарність полягає в абсолютизації релігійних 
положень як найбільш істинних для віруючих, в суворому дотриманні 
правил, які регламентують життя й діяльність релігійних спільнот. Саме в 
цьому і криється докорінна відмінність релігійної тоталітарності від 
державно-політичного тоталітаризму. Підмічено, що ця різниця в 
добровільності. Тоталітарна держава силою влади змушує громадян 
виконувати її волю. В релігійній спільноті людина добровільно слідує тим 
нормам і принципам, які із зовнішнього погляду здаються ущемленням її 
свободи”97. 

Це стосується й такого поняття як “деструктивність”, яку можна 
розуміти, з одного боку, як зміну усталених норм існування на суспільному 
рівні, так і руйнування індивідуальних психічних структур на особистісному 
рівні з іншого. “Проте, - як слушно зауважував П. Косуха, - деструктивний 
вплив релігійної організації на особу має бути доведений з допомогою 
проведення строгої наукової експертизи”98. 

Науковцями була проведена психологічна експертиза з дослідженню 
людей, що потрапили під вплив деяких новітніх релігійних угрупувань (”Біле 
братство”, “Богородичний центр” тощо). У складі експертної комісії були 
вчені психологи, які мали досвід у цій справі. Результатом її роботи були 
наступні висновки: люди, що потрапили під вплив керівників цих угрупувань 
піддались “зомбуванню” психоенергетичними засобами, внаслідок чого в 
інтелектуальних й ергічних структурах вірян таких спільнот відбулись 
істотні зрушення. 

Найбільші структурні зміни особистості, що відбулися, на думку 
експертів, в результаті зомбування і відповідного цьому способу життя, 
виявилися у механізмах нервової регуляції поведінкою і життєдіяльністю. 
Відбулося спотворення природного механізму функціональної асиметрії. 
Дослідники відзначили, що подібні результати спостерігались доктором 
Камероном з Канади при застосуванні ним шокової та інших форм впливів на 
психіку. 

                                                 
97 Косуха П. Деструктивність і тоталітарність у релігійній діяльності // Феномен релігії. - К., 
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У зомбованих осіб понижуються вищі інтелектуальні функції й 
вербальний інтелект, що в свою чергу зумовлює пониження порогу 
критичності, сприяє підвищенню догматизму і стереотипії в інтелектуальній 
діяльності; змінюється співвідношення інтелектуального раціонально-
логічного й іраціонально-інтуїтивного контурів вертикальної ієрархії 
нервової регуляції. В такий спосіб це призводить до подавлення творчої 
індивідуальності, а особливо творчої уяви, механізмів висування й критичної 
перевірки гіпотез, інтуїції, пластичності поведінки і т.ін. Були виявлені 
наступні фенотипічні риси в структурі особи: соціальної дезаптації; 
схильність до формування чи сприйняття так званих надцінних ідей, які з 
часом оволодівають свідомістю індивіда, знецінюючи все інше; поєднанням 
характеристик підвищенної чуттєвості з емоційною холодністю, 
відчуженістю у зв’язках із соціальним середовищем. 

Проте, на нашу думку, тут слід акцентувати увагу на принципі 
добровільності, яким керуються віруючі, сприймаючи ті чи інші релігійні 
погляди, ідеї, установки, релігійний авторитаризм тощо. Саме цей принцип 
стає тією “нормою, певним статусом, без чого віруючий свою 
життєдіяльність й уявити не може”99. 

Людину загалом можна розглядати як систему відношень, яка, в свою 
чергу, є структурою з виокремленим домінуючим відношенням, під впливом 
якого формуються й реалізуються всі інші відношення особистості. Індивід є 
чітко визначеною релігійною особою тоді, коли ядром в структурі його 
життєдіяльності є релігійне відношення, найважливішою рисою якого постає 
людиномірність, “тобто опосередкованість специфікою її людського буття, 
заряженість антропоцентричними смислами”100. Релігійна сутність вірянина 
виявляється в різноманітних взаємозв'язках індивідуального суб'єкта з 
релігійною спільнотою – в релігійній діяльності, де синтезується 
багатоманітний спектр соціальних зв'язків і форм спілкування індивіда як 
суб'єкта матеріального та духовного виробництва. За таких умов саме 
спільнотна релігійна ментальність постає як передумова й засіб реалізації 
діяльності (і не тільки релігійної) особи, котра входить в дану релігійну 
спільноту. 

Але в процесі релігійної діяльності віруюча людина сама створює 
умови для спрямування своєї діяльності на задоволення релігійних потреб, 
що відбувається на основі таких релігійних зв’язків, які утворюють систему 
взаємної залежності віруючих - зовнішню детермінанту релігійної активності 
особи. Людина є об'єктом детермінації релігійного макросередовища лише 
тією мірою, в якій вона включена до його підсистем - релігійних спільнот, які 
мають свої специфічні потреби та інтереси, але реалізація яких зумовлюється 
релігійною діяльністю окремих індивідів. Водночас процес задоволення цих 
потреб та інтересів і його результати є умовою задоволення потреб та 

                                                 
99 Косуха П. Деструктивність і тоталітарність у релігійній діяльності. - C. 8. 
100 Лобовик Б. Питання про релігійне відношення та його людиномірність // Релігія і церква в 
контексті реалій сьогодення. - К., 1995. - C. 41. 
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інтересів самих індивідів, що складають ці спільноти. Тому в системі “особа - 
релігійна спільнота” кожна сторона об'єктивно необхідна для іншої як засіб 
забезпечення її життєдіяльності (функціонування, збереження та розвитку 
якісної визначеності). Безпосередність взаємозв'язку релігійного 
макросередовища і особи не виключає їх взаємного опосередкування, в 
процесі якого дія одних факторів посилюється, а інших - послаблюється або 
ж взагалі нівелюється. 

Релігійна спільнота, до якої належить віруюча людина, визначає 
спрямованість (суспільну користь чи шкідливість) і рівень діяльності 
останньої (здійснення її в межах певних норм, або своєрідну 
“наднормальність”). Відтак, спільнотна релігійна ментальність стає основним 
осереддям виявлення сутнісних сил емоційно-почуттєвих станів віруючої 
людини. 

Провідним видом життєдіяльності людини, що усім своїм єством 
увійшла до релігійного середовища, прилучилась до трансцендентного, 
поєдналась з надприродним можна вважати релігійну діяльність. Фактично 
релігійна діяльність - це духовно-практичне опанування світу віруючим 
індивідом. Релігію ж можна розуміти саме як модель діяльності віруючої 
особи і відображення світу. Окремі види людської життєдіяльності, що 
засвоюють ті чи інші аспекти буття, звичайно, дозволяють сформуватися і 
реалізуватися певним особистісним компонентам, сприяють створенню 
цінностей культури людини. Але саме релігійна ментальність, актуалізована 
в релігійній діяльності специфічно, але все-таки відображає буття в його 
цілісності, а не в окремих аспектах. Відтак можна твердити, що головне 
суспільне призначення релігії полягає в збереженні культури і життєвого 
досвіду певної людської спільноти. Засобом же цього збереження і є в тому 
числі й релігійна діяльність. Цим пояснюється поліфункціональність 
релігійної діяльності. Саме це й обумовлює необхідність і цінність релігії для 
всіх етапів історичного розвитку людства.  

В системі суспільної діяльності майже кожній з функцій релігійної 
діяльності (пізнавальна, виховна, інформаційна, комунікаційна та інші) 
можна відшукати аналоги: наукове пізнання, педагогіка, спілкування, праця 
та інші. Релігія достотньо не заміняє жодну із форм суспільної діяльності, 
оскільки вона веде, відновлює, моделює цю діяльність специфічно. Ключем 
до розуміння цієї специфічності є ті функції релігії, які практично ніщо не 
дублює і які є унікальною прерогативою саме релігійної діяльності. Влучно 
це відзначав професор Б. Лобовик, зауваживши, що “релігія немов би 
починає з відображення сущого, причому саме ущербного, невільного стану 
людського буття. Але не сама ця ущербність, не сам хід практичної 
діяльності веде до надприродного - рефлексія людини над станом і сенсом 
свого буття є одночасно пошуком надсущого ... Релігія є таким практично-
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духовним входженням людини у світ, яке визначається станами її несвободи і 
полягає у вірі в надприродне виповнення цих станів культовим чином” 101. 

За певних обставин будь-який вид людської діяльності вірянина, 
здавалося б навіть такий, що до релігії має не зовсім близьке відношення, 
набуває релігійного значення, форм релігійної діяльності. Відомий дослідник 
релігії Е.Шюре писав, що “в первісні часи, коли письмо було виключною 
належністю священнослужителів, на нього дивились як на щось священне, як 
на релігійну діяльність, а з самого початку навіть як на божественне 
натхнення”102. 

Через зв'язок з трансцендентним і специфічну релігійну насолоду в 
процесі релігійної діяльності відбувається і пізнання, й передача досвіду та 
інформації, і аналіз станів буття.  

Людина в процесі своєї життєдіяльності не тільки розкриває свої 
сутнісні сили, але й будує, збагачує, розвиває їх. Зміст сенсобуттєвих 
реальностей особи утворюють такі філософські категорії, як віра, надія, 
любов, мрія, сенс життя і смерті тощо. Ці реальності поєднуються, 
перетинаються, групуються утворючочи вузлові пари. Така вузлова пара 
філософських категорій як “світ наявного буття” і “світ буття за межами 
наявної дійсності” на різних етапах історичного розвитку людства набирає 
різної конкретизації, а саме: “світ видимий і невидимий”, “смерть і 
безсмертя”, “світ добра і зла”, “світ земний і небесний”, “світ людський і 
Божий” та ін.103. 

В таких категоріальних конструкціях, незалежно від їх витлумачення, 
завжди відчутний безпосередній чи то опосередкований зв язок з релігійною 
сферою: вони ніби проходять, переломлюються через призму релігійного 
відношення, набуваючи при цьому нового смислового значення. Тому 
поширений і справедливо вживаний у соціології релігії поділ релігійної 
діяльності на культову і позакультову мабуть є не надто вдалим у 
застосуванні його до філософії релігії, яка має осягнути релігійний феномен у 
всій своїй єдності, сукупності, у всій тотальності взаємозв'язків і відношень. 
Мабуть все-таки культовий, ритуальний чи обрядовий елемент завдяки 
впливам спільнотної релігійної ментальності завжди є присутнім і в 
позакультовій релігійній діяльності, навіть у тих виявах людської 
життєдіяльності, яка на перший погляд, здавалося б, до релігії відношення 
мають далеке, а то й зовсім ніякого. Якщо в такого роду діяльності агентом 
дії є особа віруюча, то й будь-яку її діяльність, на нашу думку, можна 
вважати релігійною, адже вона детермінується актом віри, зв’язком з 
трансцендентним, надприродною Божественною волею тощо. 

Складною діалектичною взаємодією зовнішніх надіндивідних, 
предметно-виражених і внутрішніх, суб'єктивно-індивідуальних інтенцій 
                                                 
101 Лобовик Б. Релігія як феномен і категорія релігієзнавства // Українське релігієзнавство. -
1996. - №4. - С.4-5. 
102 Шюре Эдуард. Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. - Калуга, 2004. - С. 28. 
103 Горський В.С. Пам яті Олександра Івановича Яценка // Філософсько-антропологічні 
читання – 95. – 1996. - Випуск 1. - С. 22. 
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людського буття, що інтегруються в конкретній особистості, постають 
релігійні відносини. Релігійні відносини, а саме їх певна система взята в 
конкретно-визначеному часово-просторовому відтинку детермінує релігійну 
діяльність як на спільнотному, так і на індивідуальному рівнях. Тому у 
релігійній діяльності людиною своєрідно виявляються цінності, визначальні 
для певної релігійної спільноти. Емоційно-почуттєва атмосфера релігійної 
спільноти визначає характер і якість взаємодії між її членами. Адже в процесі 
цієї взаємодії відбувається обмін традиціями, цінностями, стереотипами 
поведінки. 

Передумовами релігійної діяльності є релігійні стимули, що свідомо 
застосовуються окремими особами чи релігійними спільнотами для 
безпосереднього впливу на суб’єкт, за допомогою чого він свідомо ставиться 
в такі умови, за яких задоволення його власних потреб залежить від ступеня 
перетворення їх на колективні. Релігійне стимулювання безпосередньо чи 
опосередковано визначає форму релігійної діяльності, її спрямованість на 
реалізацію колективних чи особистих потреб, регулює її ефективність та 
якість. 

У кожному вияві релігійної діяльності виразно простежується 
особистісне начало. Особистісне начало у віруючої людини настільки 
відповідне до самої сутності релігії, що вона (ця особистість) реально може 
здійснювати синтез релігійних почуттів і відтак є найбільш дієвим 
механізмом самозбереження і розвитку спільнотної релігійної ментальності. 

Єдиним соціальним виявом (в даному разі це стосується й релігійного 
феномена), де особистість не знаходить грунту для самореалізації, самовияву 
й актуалізації є таке специфічне соціальне утворення, яке називають “маса”. 
Грунтовну характеристику цьому феномену дали Х. Ортега-і-Гассет ( праця 
“Заколот мас”) та К. Ясперс (праця “Витоки історії та її мета”). На думку 
Ортеги-і-Гассета, маса - це деяка множинність людей без особливих 
обдарувань і чеснот. У ній знеособлюються ті, хто її утворює. Як твердить 
К.Ясперс, “маса не є щось остаточне. Вона являє собою форму існування в 
стадії розпаду людського буття. Кожна окрема людина залишається в ній 
людиною. Питання полягає в тому, наскільки дієвими виявляються укорінені 
в царині індивідуально-інтимного [...] імпульси, здатні в кінцевому підсумку 
призвести до відродження буття людини з надр масового буття”104. 

Смисловими компонентами особистості постають її тілесність, 
сукупність особистих якостей людини, духовний світ, її практичні вміння й 
взагалі все, що можна вважати позатілесно приналежним їй. Цими 
компонентами є також реальний вияв самої присутності людини у світі: її 
справи, здійснювана нею життєва стратегія, відгомін її дій і вчинків, 
враження від неї й пам'ять по ній.  

Це останнє означає ніщо інше, як безпосереднє включення особистості 
в загальне смислове поле людського співбуття. В зверненні особистості до 
абсолюту (Бога, універсуму) вона сама набуває рис універсуму. Здатність до 

                                                 
104 Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. - С. 144. 
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трансцендування надає можливості людини жити поєднанням унікального та 
універсального. Влучно охарактеризув у цьому контексті особистість М. 
Бердяєв, коли назвав її проривом духу в природу, відкриттям смислу 
людського існування та історії. Релігійна позиція суб’єкта передбачає 
ставлення до буття як до безконечної глибини смислів, що сприймається як 
істина, яка не підвладна людині, але вона (людина) загалом відкрита їй і є 
проникною для неї. 

Ставлення людини до релігії як до продовження свого власного буття 
уможливлене утвердженням нею себе як самочинного й самозаконного 
буття. Інтерес до релігії є особистісно вмотивованим, а емоційно-почуттєвий 
спосіб включення в релігійну спільноту - мотиваційним.  

Людина істота духовна. Духовне доповнює, добудовує й продовжує 
буття людини, сповнює її життя смислом, виводить її до межі природи. Але 
приналежність людини до духовного може бути й суто зовнішньою, що не 
обов'язково означає для неї прилученість до високих смислів. Так хтось може 
докладно знати й ретельно виконувати церковний обряд, клопотатися у 
практичних справах церкви й разом з тим обходитися без глибоких 
емоційних-почуттєвих переживань суто релігійного характеру, без 
постійного звертання до священного слова. Тому з питанням духовності 
сутнісно поєднується проблема співвідношення морального і релігійного 
начал в особі. 

На важливу роль морального й релігійного начал в особі вказували 
Олпорт, Анг’ял, Барук, Карузо, Франкл, Фромм, Юнг, Маслоу, Мэй, 
Прогофф, Ранк, Сорокін, Урбан та ін. Останнім часом ці погляди отримали 
назву “ортопсихології” - “вірної психології”, як альтернативи патопсихології 
і “ортогенезу”. 

Під самореалізацією особи тут резуміється: 
1) самоздійснення, особистісний ріст, пробудження і виявлення 

прихованих можливостей людини, зокрема етичних, естетичних, релігійних 
переживань і форм діяльності. Така самореалізація відповідає 
самоактуалізації; 

2) самореалізація, як самоосягнення - переживання і усвідомлення себе 
як синтезуючого духовного Центра. 

Проте духовне пробудження й духовне осягнення в процесі релігійної 
діяльності є дещо інше, ніж самоосягнення, свідоме усвідомлення “Я”. 
Маслоу визначає самоактуалізацію як такий розвиток особистості, який 
сприяє звільненню людини від проблем росту і від невротичних (чи 
інфантильних, чи непотрібних, чи “несправжніх”) проблем життя. Духовний 
розвиток особистості передбачає радикальне перетворення “нормальних” рис 
особистості, пробудження прихованих можливостей, піднесення свідомості в 
нові для неї сфери, а також нову внутрішню спрямованість діяльності105. 

Релігійне пробудження - це усвідомлення, розкриття свідомості нової 
сфери досвіду, споглядання не помітної раніше внутрішньої реальності. 
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Людина може вважати себе релігійною і віруючою. Але релігія для неї 
вичерпується зовнішніми формами і обумовленостями; виконавши приписи 
своєї церкви і взявши участь в її обрядах, віруючий вважає, що зробив усе, 
що від нього вимагалось. Будучи впевненим, що єдиним реальним є тільки 
цей фізичний світ, він міцно прикутий до земних благ і приписує їм 
абсолютну цінність; практично він вважає це своє життя самоцільним. Його 
віра в “потойбічне” має чисто теоретичний характер - на це вказує той факт, 
що він готовий переносити будь-які страждання, тільки щоб відтягнути 
момент зустрічі з небесним блаженством. Але одного разу ця “звичайна” 
людина може з подивом виявити, що в ній щось змінилось. Це може настати 
після якихось невдач, потрясінь, а інколи і без ніякої видимої причини, серед 
повного благополуччя. Зміна ця починається із загального почуття 
незадоволення. В людини виникають нові проблеми. Індивід починає шукати 
витоки і призначення життя. 

Еріх Фромм у праці “Втеча від свободи” звертає увагу на те, що кожній 
людині певною мірою притаманна схильність уникати того внутрішнього 
напруження, яке з необхідністю пов язане із здійсненням свободи. Але 
людям притаманна також і потреба в смислі. Це їхня фундаментальна 
потреба. Тому вони всіляко уникають смислових порожнин у своєму житті. 
Люди “не можуть без кінця нести тягар “свободи від”; якщо вони не в змозі 
перейти від негативної свободи до позитивної, то вони силкуються позбутися 
свободи взагалі”106. Тому кожне суспільство, на думку Фромма, повинне 
брати до уваги небезпеку, яка випливає з особливостей самого людського 
характеру, а саме “готовність прийняти будь-яку ідеологію і будь-якого 
провідника за обіцянку хвилюючого життя, за пропонування політичної 
структури і символів, які дають життю індивіда якусь видимість смислу й 
порядку”107. 

Невміння самому особисто наповнювати буття смислами, тобто 
нездатність бути ініціатором життєвих подій, зумловлює потяг до 
надзвичайного, чудесного, екстраординарного. Звідси і випливає 
піддатливість концентрованому сторонньому впливу, і недовіра до смислу 
буденних подій. Коли предметна життєва реальність в її релігійній якості 
спричинює перетворення життя індивіда в релігійний об'єкт, тоді його 
індивідуальна життєва траєкторія є в релігійному відношенні тим смисловим 
стрижнем, навколо якого об’єднуються в цілісній системі всі реалії його 
буття, що розкривають сенс власного існування людини.  

Такі особистісні якості індивідуального життя, як його унікальність, 
кінечність та неповторність спонукають людину до нового погляду на 
навколишній світ, до пошуків у ньому виправдання свого перебування на 
Землі. При цьому будь який предмет наколишнього світу може стати для 
людини релігійним об’єктом, який зорієнтовує до світопереживань й зміни 
ціннісних орієнтирів, що уможливлюють вихід за межі наявного, 
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розширюють грані реального, поєднуючи здавалося б несумісне: тимчасове й 
вічне, можливе й наявне, рух і спокій. При цьому упереджуючим 
смисложиттєвим чинником актуалізації потенційних можливостей людини в 
релігійній діяльності є релігійні почуття, які, будучи певним виявом 
загальнолюдських почуттів, “сплавляють ідеальне і реальне в світогляді, 
дозволяють переживати ідеальне як реальне, матеріальне як духовне”108. 

Індивід постає як суб’єкт релігійної діяльності тоді, коли починає 
переживати, тобто ціннісно відноситися до процесу своєї життєдіяльності, 
переживати всі свої життєтворчі компоненти в релігійній якості, яка 
виявляється як внутрішній критерій екзистенційного відношення особи до 
світу. 

В релігійній діяльності цілісність людини стверджується 
взаємопереходами світоглядних установок в реальні вчинки, перетворенням 
світоглядних питань в світоглядні проблеми і творчим вирішенням їх як в 
самому світогляді, так і в різноманітних особистих модифікаціях 
життєдіяльності.  

Сутнісний вияв людини, її самореалізацію в релігії можна розглядати з 
точки зору і діяльності як такої, і предметної практики, й духовного 
виробництва, й людської творчості, й спілкування, й вільної самореалізації 
тощо. 

Релігійно вмотивована світоглядна позиція віруючого пронизує всю 
його діяльність. Вона вмережена в усі компоненти життєдіяльності віручого і 
визначає її зміст і спрямування, надає будь-якому її вияву релігійного 
забарвлення. В такому випадку будь-яку діяльнісну форму суб’єкта можна 
характеризувати як релігійну діяльність, адже вона є певна форма діяльності, 
санкціонована і натхненна для неї божественною волею. 

В релігійній діяльності вірянина знаходять реалізацію його вищі життєві 
смисли, зокрема віра, надія, любов. Останні є тими сутнісними силами, що 
зростають на грунті духовних почуттів і втілюють у собі світоперетворюючі 
можливості світогляду, а відтак складають його функціональну структуру. 
Віра, поєднуючи в собі можливе й дійсне, переводить неможливе у вимір 
можливого. Саме віра є стрижнем релігійного світогляду. Віра поєднує 
минуле, теперішнє й мабутнє. “Велика роль віри в освоєнні майбутнього, що 
постає перед нами як світ можливостей. Вона не тільки виступає своєрідним 
духовним випередженням перетворення можливості на дійсність, але й 
здійснює уявне перенесення людини – суб'єкта цього перетворення - в світ 
майбутнього. Причому ця уявна реальність переживається людиною як 
дійсна або принаймні здійснювана. В цьому полягає великий енергетичний 
потенціал віри”109.  

Мрія - перенесення себе за допомогою уяви в світ можливого. Мрія у 
здійснення якої людина повірила, є надією. Ернст Блох у праці ”Принцип 

                                                 
108 Шинкарук В.И. Духовная культура - человек - искусство // Искусство в мире духовной 
культуры. - К., 1985. - С. 19. 
109 Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини - К.: Абрис, 1995. - С. 87. 
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надії” визначав надію як загальний принцип практичного здійснення 
людського життя. Віра і надія у їх відносинах між собою є формами 
ствердження бажаного й належного, поєднанням ідеального й реального. Це 
поєднання набуває свого завершення в любові. 

Характер різних видів діяльності залежить як від об'єктивних умов 
їхнього перебігу, так і від ціннісних орієнтацій суб'єкта, які складають 
аксіологію діяльності, спонукають особу до вибору відповідних цілей та 
засобів її діяльності, тобто визначають спосіб організації процесу їх 
самореалізації. Буває, що один і той же вид діяльності, на перший погляд, 
несе в собі різне ціннісно-смислове навантаження. А тому цей вид діяльності, 
взятий в абстрактному відношенні, не співпадатиме з його конкретними 
виявами. Прикладом цього може бути відома притча. Коли трьох робітників, 
що перевозили цеглу (фактично виконували одне й те ж завдання) запитали, 
що вони роблять, то перший відповів: «Вожу цеглу», другий - “Заробляю 
гроші”, а третій - “Будую Храм”. Як бачимо у засобах та результатах 
здавалося б одного й того ж виду діяльності реалізуються специфічні 
особистісні системи життєвих сенсів. Змістом діяльності в першому й другому 
випадку є виробництво, в третьому – тут можна говорити про релігійну 
діяльність. 

Релігія, як діяльно-духовний феномен, має свою емоційно-почуттєву 
основу вплетену в тканину спільнотної релігійної ментальності, свою 
ціннісну систему, яка реалізується засобом релігійної діяльності. Результати 
цієї діяльності утворюють системотворче ядро сутнісних якостей як 
релігійної людини, так і спільноти вірян. Саме тому релігійну діяльність 
можна розглядати як творчу діяльність, в межах якої відбувається не тільки 
духовне збагачення суспільства новими цінностями, а й самотворення 
людини як особистості.  

Релігійну діяльність можна розглядати як діяльність з виробництва 
духовних цінностей, що мають самодостатню значущість як для 
індивідуальних, так і спільнотних вимірів релігійності. Доречно було б 
пригадати тут концепцію цивілізаційного розвитку Арнольда Тойнбі, який в 
основу цивілізації поклав саме релігійну приналежність. Головним і 
визначальним елементом культури, її генеруючим і інтегруючим чинником, 
за А. Тойнбі, є релігія, що виконує роль “духовного начала”, якому 
підпорядковані економічна і політична сфери життя. А. Тойнбі писав: “Для 
Людини сутність Бога в тому, що Він - Бог Живий, з яким можна вступити в 
духовний контакт, встановити відносини подібні відносинам між людьми”110.  

Раціональним, інтелектуальним шляхом наблизитися до розуміння 
сутності Бога практично неможливо. Осягнути природу Божественного 
людина може лише через свій інтуїтивно-релігійний досвід. А. Тойнбі 
наголошує, що, залишаючи своїх ближніх, святі вступали в активні 
відносини зі значно більшим колом осіб, ніж як би вони залишались в миру. 
В результаті вони мали більший вплив, ніж державні діячі, бо їх устремління 
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до святості шляхом пошуків єднання з Богом було соціальною дією, більш 
привабливою для людей, ніж будь-яке секулярне соціальне служіння. 
“Сучасники усвідомлювали, що пустельники ідуть до вищої мети в ім я 
Людства з повною рішучістю й безкорисливістю, -пише А.Тойобі, - і цей акт 
самовираження через самопожертву вражав уяву сучасників, чіпав їхні серця, 
створював соціальний зв'язок більш високого духовного порядку. Цей зв'язок 
виявився дуже потрібним в період, коли стали розвалюватися як економічна, 
так і політична структури суспільства”111. Звернемо при цьому увагу на 
актуальність такої думки мислителя: “Чи є повернення до релігії ознакою 
духовного руху вперед? Чи це всього лише безнадійна й “марна” спроба 
“ухилитися” від суворого життя? Відповідь на це питання частково залежить 
від нашої оцінки можливостей духовного зростання у Цьому Житті”112. 

В контексті суспільних реалій сьогодення актуалізується постановка 
питання співвідношення релігійної діяльності з економічною (комерція, 
бізнес тощо).“Усі великі сучасні багатства нажиті самим нечесним шляхом”. 
Пригадаючи ці слова, що належать перу талановитих Ільфа і Петрова, та 
досить відомий в середовищі сучасних бізнесменів принцип, за яким в бізнесі 
довіряти не можна нікому, окрім себе, і зважаючи на реалії сьогодення, може 
виникнути питання про доречність взагалі такої постановки проблеми як 
“релігія-бізнес”. Але заглибившись в історичне минуле людства бачимо що 
релігія і бізнес не такі вже й далекі, можна сказати й навпаки – близькі між 
собою. 

Історично релігія і бізнес (під “бізнесом” - розуміється справа, що 
приносить прибуток) були близькими формами людської діяльності, шляхи 
яких досить часто перетиналися, хоча співвідношення між ними не завжди 
були однозначними. Так раннє християнство в багатстві вбачало причину 
вічних мук, а вміння робити гроші було головною небезпекою. Багата 
людина була першим кандидатом на прокляття, бо ж, згідно біблійних 
переказів, багатому важче буде потрапити в Царство Боже, ніж верблюду 
пройти крізь вушко голки. 

Але ідеї боротьби за віру Христову, боротьби з єресями були фактично 
прикриттям комерційних справ, що призводили до розширення земельних 
володінь і податкового поля церкви. Церква не гребувала продажею 
єпископських місць та самого священного в християнському культі - таїнств. 
Навіть добрі справи Христа стали об'єктом комерційної угоди, завдяки чому 
люди, що мали відповідну грошову суму, були в змозі відкупитися від гріха. 
Історично виправданим є вислів, що священики гірше Іуди Іскаріотського, 
який продав тіло Христа за 30 срібних, бо вони тридцять раз на день 
продають його за один срібний. Відомий мислитель епохи Відродження 
Ульріх фон Гуттен нагадував, що трьома речами торгують в Римі: Христом, 
священицькими місцями і жінками.  
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Завдяки Реформації і Ренесансу вміння робити гроші зводиться в ранг 
Божої милості та головного обов язку. Як вдало зазначив Пітірім Сорокін, “у 
неділю пуританин вірить в Бога і Вічність, у будні - в фондову біржу. У 
неділю його головна книга - Біблія, у будні - гроссбух є його Біблією”113. 

Б.Франклін нагадував про те, що “час - гроші”. Джон Уеслі закликав 
всіх християн заробляти, наскільки вони зможуть і завдяки цьому вони 
стануть багатими. Як результат цього є зрощення релігійних організацій з 
фінансовим капіталом, що дало К. Марксу всі підстави дійти висновку, що 
“англіканська церква скоріше вибаче нападки на 38 із 39 статей її Символу 
віри, ніж на 1/39 її грошового доходу”114. 

Проте слід підкреслити важливу різницю в тенденціях сучасного 
суспільства і суспільства навіть недалекого минулого. До недавнього часу 
вирішальним фактором в розподілі соціальних благ була земля, потім 
капітал, зараз в економіці на передній план виходить не матеріальне 
виробництво, а духовне (інформаційне), де вирішальним чинником є людська 
особистість. Сучасне підприємство - не просто об'єднання особистостей. З 
позицій сучасного виробництва людина є не тільки його суб'єктом, а й 
кінцевою метою, адже задоволення людських потреб мало б бути не лише 
кінцевим призначенням бізнесових операцій, а й реалізацією загально-
суспільного інтересу. Успіху в бізнесі сьогодні неможливо досягти без 
всебічної активізації особи, її виходу за межі виключно виконавчих функцій. 
Безперечно, в бізнесі поведінкою людини першочергово рухають економічні 
інтереси, але можливо релігійний чинник стимулюватиме її (людину) як 
творця, а не просто як споживача певного виду продукції, та допоможе в 
подоланні технократичного погляду на неї (людину), створить спротив 
олігархізації суспільства та соціальній поляризації з витісненням середнього 
класу. Людина не може бути ініціативною в бізнесі, якщо в інших сферах 
життєдіяльності її ініціатива обмежується, а то й пригнічується. Вона не 
може творчо відноситися до своєї праці, залишаючись лише виконавцем 
чиїхось настанов і рішень. Керуючись вузькими мотивами технократ 
намагається максимально стиснути діапазон активності людини, зосередити 
її цілком на обмеженій ділянці і цим досягти високого ефекту. Кінцевий 
результат такого підходу не може не бути негативним не тільки в 
загальнолюдському, але й в “діловому” сенсі. А релігійна віра і практика 
релігійного життя, як заначав М.Вебер, створюють психологічні стимули, які 
задають певний напрямок усій життєвій поведінці і змушують індивіда чітко, 
дотримуватись його, що може бути гарантом успіху в бізнесі і не лише. Ці 
стимули зумовлені при цьому й релігійними уявленнями і пов'язані з 
практичними релігійними інтересами. 

Християнство “надало діяльності земного значення, що полягає в 
служінні ближньому ... Людина є одночасно і “людина діяльна” і “людина 

                                                 
113 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - С. 492. 
114 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. - Т.І, кн. І: Процесс производства 
капитала. - М.: Политиздат, 1988. - С. 10. 
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розумна”. І передусім чим бути “людиною розумною”, щоб стати нею, вона 
повинна бути “людиною діяльною” - відзначав відомий релігійний філософ 
Жак Марітен, який здійснив поворот сучасного неотомізму до проблеми 
людини і її ціннісного світу115. 

Суб'єктивні мотиви діяльності завжди усвідомлюються і реалізуються 
об'єктивно. Діяльність, дія чи операція взагалі отримують свою предметну 
визначеність лише тоді, коли вони пов'язані єдиним внутрішнім мотивом, 
свідомою ціллю чи конкретним завданням. Якщо ж врахувати при цьому те, 
що у світі людина реалізує себе в предметно-направленій діяльності як 
суспільна істота, вступаючи в різноманітні (діяльнісні) спільноти, то виникає 
закономірне питання не просто про єдність значення, спрямовуючого окрему 
діяльність і її складові, а й про засади суб'єктивного синтезу багатоманітних 
діяльностей в єдність індивідуального, хоч і загальнозначущого, людського 
світу.  

Релігійна діяльність - особливий вид ціленеправленої чуттєво-
предметної діяльності. Але на відміну від інших форм людської 
життєдіяльності, змістом яких є аспект соціально-перетворюючий, 
спрямований на зміну суспільних відносин на засвоєння і перетворення 
природних і соціальних об'єктів, метою релігійної діяльності є засвоєння і 
усталене збереження інваріантності спільнотної релігійної ментальності. 
Якщо суспільна діяльність спрямована на перетворення природного 
середовища і соціальної дійсності у відповідності з цілями, інтересами і 
потребами людини, то релігійна діяльність забезпечує підпорядкування 
цілей, інтересів і потреб людини ментальним структурам певної релігійної 
спільноти. 

Спільнотна релігійна ментальність, як системне утворення, оперує 
сукупністю засобів для “переходу” віруючого індивіда у надреальне 
субстанціональне буття за допомогою підміни раціонального 
світосприйняття інформацією, генерованою актом віри. Людина, будучи 
структурним елементом релігійної спільноти, набуває здатності постійно 
переступати межі наявного, знаходити абсолютне вирішення абсолютно 
здавалося б нерозв’язаних соціальних протиріч, виявляти раніше невідомі їй 
людські властивості, відчувати додаткові можливості для подолання 
життєвих конфліктів і проблем, отримувати нові знання про свій внутрішній 
світ. В такий спосіб відбувається духовно-практичне освоєння світу через 
віру, генеровану спільнотною релігійною ментальністю, яке приєднує 
індивіда до емоційної тканини священного, робить його існування 
співзвучним абсолютові. Пригадується дослід, описаний Л. Шестовим, коли 
щуку помістили в одній посудині з дрібною рибою, але розділили їх скляною 
перегородкою. Всі спроби щуки піймати здобич були невдалими, бо цьому 
заважала непомітна перешкода. Звикнувши до такого стану речей, щука 
вільно плавала і не зачіпала дрібної риби тоді, коли вийняли перегородку. 
Філософ ставить питання: “Чи не відбувається те ж і з людьми? Можливо, їх 

                                                 
115 Маритен Ж. Философ в мире. - М., 1994. - С. 192. 
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припущення про межі, що відділюять “поцейбічний” світ від “потойбічного”, 
теж сутнісно дослідного походження і взагалі не коріняться ні в природі 
речей, як думали до Канта, ні в природі нашого розуму, як стали 
стверджувати після Канта. Можливо, перегородка дійсно існує і робить 
марними звичайні намагання проникнути за відомі межі пізнання, але 
можливо, в нашому житті наступає момент, коли перегородка вже витягнута. 
Але тоді у нас уже міцно вкорінилось переконання, що далі відомої межі йти 
не можна, що далі буде боляче. 

Можна припуститися думки, що емоційно-почуттєве прилучення 
людини до сфери спільнотної релігійної ментальності можливе. Її прорив у 
небо віри надають їй можливостей звільнитися від повсякденного мислення і 
подолати це досвідне переконання, а відтак знайти свої власні варіанти 
відповідей на такі одвічні питання: Що таке “людина”? Яка її роль та 
призначення? Як вона повинна діяти, щоб не позбутися органічної і духовної 
єдності з природою, не втратити смислу свого власного існування? 

Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновків, що емоційно-
почуттєве сприйняття предметної буттійної реальності в її релігійній якості є 
умовою входження індивіда в релігійну спільноту. Проте людина лише з 
відповідною специфічною релігійною емоційно-почуттєвою чутливістю 
може бути як реципієнтом, так і модифікатором спільнотної релігійної 
ментальності. Відповідно спільнотна релігійна ментальність є тим смисловим 
стрижнем, навколо якого об'єднується в цілісну систему реципіююча маса 
індивідів.  

Ментальність релігійної спільноти вплетена в усі компоненти 
релігійного комплексу і визначає їх зміст і спрямування. В релігійній 
ментальності цілісність спільноти стверджується взаємопереходами 
емоційно-почуттєвих станів, світоглядно-релігійних установок в реальні 
вчинки, перетвореннями світоглядних питань у світоглядні проблеми і 
вирішенням їх як в самому світогляді спільноти, так і в різноманітних 
особистих модифікаціях життєдіяльності.  

Спільнотна емоційно-почуттєва атмосфера формується на основі 
загальних інтересів певної релігійної спільноти, поза якою її функціональний 
зміст набуває інших характеристик. Це виходить з того, що між членами 
спільноти є певна психологічна єдність, спільність ціннісних орієнтацій і 
установок, що дає можливість екстраполяції релігійних почуттів, 
представлених, скажемо, у вигляді колективних оцінок (схвалення, осуд) до 
загальносуспільних відносин. Відбувається своєрідний вплив на спосіб 
життя, вчинки тощо. Атмосфера духовної близькості, дружби, тепла у 
взаєминах між віруючими створює підвищену комунікативність, але може й 
викликати негативне відношення до інших поглядів і думок. 

Впливи релігійного середовища відбиваються на емоціях, почуттях 
віруючої особистості й реалізуються в її поведінці. Таким чином, формується 
система ціннісних орієнтацій. Але в умовах релігійного середовища можуть 
формуватися й негативні установки щодо інших думок, поглядів, які 
суперечать усталеним стереотипам іновірців чи невіруючих. Це, в свою 
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чергу, призводить до деструктивних впливів на особистісну і соціальну 
структуру. З огляду на вище окреслене, слушною є думка української 
дослідниці А. Арістової, “що комплекс релігійних почуттів залежить не 
тільки від індивідуальних психологічних особливостей людини…, але й від 
особливостей віровчення, яке обов’язково вказує віруючому належне…, 
задає своєрідну “емоційну матрицю”, а також від соціально-культурних і 
соціально-психологічних умов, в яких поширюється та функціонує дана 
релігія і живуть віруючі (так ранньому християнству не були властиві ні 
толерантність, ні готовність до діалогу, але інтенція на жертовність і 
мучеництво)”116. 

В цьому контексті, потребує додаткової уваги і глибокого осмислення 
сучасний стан форм суспільної свідомості українського суспільства 
(правової, релігійної та ін.), який, як висновує українська дослідниця О. 
Бабкіна, “характеризується глибокою внутрішньою суперечливістю, 
амбівалентністю, девіацією. Це пов’язано з процесами трансформації, що 
охопили всі виміри буття людини, поставили саму її в екстремальну ситуацію 
вибору власної позиції, пошуку ідентичних власній особистості цінностей та 
світоглядних орієнтирів”117.  

В продовження наголосимо, що особливо в умовах руйнації і розпаду 
монолітної системи взаємозв’язків між соціально-економічними, 
політичними і соціокультурними структурами в державі роль 
консолідуючого й інтегруючого чинника за певних обставин можуть 
виконувати й релігійні спільноти. Першим кроком і прикладом цього, на наш 
погляд, стала Революція Гідності, де виявилися й ознаки творення в Україні 
громадянської релігії, в якій, на думку українського вченого А. Колодного, 
“своєрідно переплітаються національна політична культура і традиції релігій, 
які існують в країні. В ній має місце… обожнення національних цінностей, 
видатних національних діячів, національної історії та національних 
ідеалів…Бог цієї релігії постає скоріше в ролі якогось гаранту суспільного 
порядку, закону і права, а не милосердної істоти, затурбованої посмертним 
буттям людини”118. Підкреслемо, що це є прикладом того, коли патріотичні 
почуття домінантно входять до структур різних спільнотних релігійних 
ментальностей, об’єднуючи навіть протилежні конфесійні спільноти в 
єдиному патріотичному пориві. 

Проте зауважимо, що сучасну релігійну ситуацію, яка характеризується 
станами контакту, зіткнення і конфлікту, можна вважати кризовою. 
Підтвердженням цьому є реалізація нині наукового припущення О.Тоффлера, 
що ”гра нових глобальних сил в майбутніх десятиліттях не може бути 
зрозумілою без врахування зростаючої влади ісламу, католицизму та інших 
релігій – рівно як глобальних конфліктів і війн за віру”119. 
                                                 
116 Арістова А. В. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси. - К., 2017. - С.105. 
117 Бабкіна О. В. Теоретико-методологічні проблеми політичних трансформацій //Політико-
правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи. - К., 2013 - С. 3. 
118 Колодний А. М. Історіософія релігії. - К., 2013 - С. 187. 
119 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М., 2003 – 560. 
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Подолати окреслені негативні тенденці та досягти визначеної мети 
можна шляхом встановлення міжрелігійного діалогу та діалогу між 
державою і церквою120, які будувалися б на принципах толерантності, 
взаємоповаги, порозуміння, дотримання свободи совісті та права вибору на 
тлі поширення культури співіснування. А для цього необхідне створення 
усталеної світоглядної позиції на засадах релігійного плюралізму, яка 
орієнтувала б не на феномен релігійної відмінності, а на формування нової 
цілісності як поліфонії багатоманітності релігії. Лише за таких умов релігія 
може претендувати на роль рушія поширення культури співіснування у 
глобальному світі.  

Інший можливий шлях еволюції М. Попович бачить як “розвиток 
солідарності в межах етнічної чи релігійної групи попри внутрішні кастові, 
станові й інші соціально-групові відмінності всередині етносу. В такому 
суспільстві індивідові для самооцінки дій не вистачає ідентифікації з 
традиційними нормами референтної групи; джерелом оцінок виступає в 
даному разі абстрактна система цінностей, витоком якої є Бог, совість, 
загальноетнічний або загальнодержавний ідеал, тобто сукупність загальних 
принципів, а пошуки розв’язання моральнісних дилем переносяться у 
внутрішню сферу індивідуальної самосвідомості. Культури, для яких більш 
характерні подібні індивідуалістичні механізми дії совісті, Рут Бенедікт 
називала “культурами вини”. Вина відчувається не щодо своєї референтної 
групи, а й щодо певних абстрактних принципів, порушення яких викликає 
санкцію. Особливістю культур вини є та обставина, що індивід оцінює свої 
вчинки сам, хоч би й спираючись на групові норми, і відповідальність 
осмислюється як відповідальність перед Богом і самим собою”121.  

При цьому варто пам’ятати, що ментальність релігійної спільноти 
вплетена в усі компоненти релігійного комплексу і визначає їх зміст і 
спрямування. В релігійній ментальності цілісність спільноти стверджується 
взаємопереходами емоційно-почуттєвих станів, світоглядно-релігійних 
установок в реальні вчинки, перетвореннями світоглядних питань у 
світоглядні проблеми і вирішенням їх як в самому світогляді спільноти, так і 
в різноманітних особистих модифікаціях життєдіяльності.  

                                                 
120 Филипович Л., Бодак В. Міжрелігійний діалог як засіб толерантизації міжконфесійних відносин 
// Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. – Запоріжжя: ЗДІА, 
2014. - С.68-72. 
121 М. Попович. Теорія ментальності // Проблеми теорії ментальності. – К., 2006. – С. 20. 
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Глава ІІІ. КУЛЬТОВО-ОБРЯДОВА СФЕРА РЕЛІГІЇ 
 

3.1 Культово-обрядова сфера релігійного феномену: 
до проблеми термінологічних відмінностей 

 
Культово-обрядова сфера – важлива складова релігійного комплексу, 

під яким, зазвичай, розуміють сукупність обрядових дій, що пов’язані з 
поклонінням надприродній реальності (духові, Богові, Абсолюту та ін.)122 і 
спрямовані на досягнення зв'язку віруючого з об’єктом поклоніння. 
Незалежно від ступеню свого розвитку, вона передбачає публічність вияву, 
дарма що при цьому, як на тому зауважує Б. Малиновський, спільнота «не є 
ані автором релігійних істин, ні тим більше суб’єктом самоодкровення»123. І 
така закономірність не випадкова, позаяк, консолідуючи віруючих на 
спільній платформі, а також «на загальноприйнятих стандартах поведінки», 
уявляється можливим: «оточити урочистим величчям акт зняття покрову 
тайни із сакральних сутностей та надприродних істот»124; утверджувати 
мораль у відкритий, публічний і загальний спосіб; передавати і зберігати 
священну традицію як абсолютно незмінну і недоторканну. 

При цьому кожний обряд підпорядкований чітко визначеному зразку як 
архетипу релігійного мислення, відчуття й переживання, тобто слідує 
приписам та настановам конкретно заданого континууму релігійного життя. 
Це означає, що, маючи на меті прославити й/чи змилостивити об’єкт 
поклоніння, обрядові священнодії суворо регламентовані і потребують 
неухильного дотримання та послідовного виконання уповноваженими на те 
особами, а з уваги на функціональну специфіку свого звершення у всі часи, 
вони виступали й продовжують виступати ціннісно-нормативним 
регулятивом для віруючої спільноти, важливим, а іноді й визначальним 
елементом життєустрою народу чи й цілої ойкумени, бо ж сприяють 
консолідації віруючих на соціальному рівні життя, згуртовуючи їх довкола 
певних цінностей та усталених способів вираження релігійних почуттів, 
уявлень і переконань. 

Воднораз, послуговуючись терміном «культ», який як операційне 
поняття значно краще прижився в науково-релігієзнавчій літературі, а ніж в 
богослужбових дослідженнях, ми не можемо ігнорувати те, що 
класифікаційні критерії його визначення доволі неоднозначні. Принаймні, 
усвідомлюючи принципову відмінність богословського та релігієзнавчого 
підходів до вивчення та осмислення культово-обрядового комплексу, в 
розрізі яких сакралізований та десакралізований дискурси правлять за базові, 
ми мали б бути чулі на застереження О. Шмемана – одного з 
найпроникливіших дослідників ХХ сторіччя, а саме на його зауваження про 
те, що «християнське богослужіння, а конче його вершину - таїнство 

                                                 
122 Горелов А. Культ // Католическая энциклопедия. Т. ІІ : И – Л. – М., 2005. – С.1424. 
123 Малиновский Б. Магия, наука и религия / пер. с англ. – М., 1998. – С. 67. 
124 Там само. –С. 68. 
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Євхаристії, неможливо пояснювати в категоріях культу. Адже культ 
побудований на розрізненні не старого й нового, а «священного» і 
«профанного». Культ «сакралізує» і сам є плодом сакралізації. У часі він 
виділяє «священні дні» й «періоди», в просторі – «священні місця», в матерії 
– «священні частини», але відбувається все це у «старому» часі, бо культ - 
статичний, а не динамічний, й інший, новий час, йому невідомий»125.  

З того бачимо, що обряд оприявнює духовний зміст релігійних 
дороговказів, удоступнює їхнє сприйняття й осягнення віруючим загалом. 
При цьому значну роль покликані відігравати символи, які самі по собі хоча 
й «не створюють обряд, але він стає таким тільки тоді, коли саме колективна 
дія, як на тому слушно зауважує Д.Угринович, набуває символічного 
значення»126. Відтак символ як поняття та символізація як процес по-своєму 
розкодовують релігійний текст, надають йому визначеності, роблять 
можливим його «прочитання» і на індивідуальному, і на спільнотному рівнях 
сприйняття й переживання. І ця візуалізація символу відіграє неабияку 
об’єднуючу роль, консолідує, гуртує, солідаризує паству довкола певних 
цінностей, які, крім іншого, можуть виражатися також за допомогою 
ритуалізованих дій - рухів, жестів, знаків тощо. 

Окрім того, осмислюючи природу християнського культово-
обрядового комплексу як певного феномену, за допомогою якого досягається 
щонайтісніше єднання віруючого з об’єктом свого поклоніння, не варто 
нехтувати й порізненості класифікаційних підходів до властиво 
богословських трактувань самого культу, Так, скажімо, в католицькому 
богослов’ї розрізняють: 1) внутрішній та зовнішній культ, з огляду на що, у 
першому випадку, мають на увазі «почуття благоговіння, схиляння, любові 
та довіри до Бога, а в другому – зовнішні знаки його вираження»127; 2) культ 
поклоніння (тільки Богові) та (по)шанування (щодо святих та Богородиці) з 
жертвоприношеннями, клятвами та обітницями, в розрізі яких пошанування 
може бути абсолютним тільки щодо живої людини і відносним, коли йдеться 
про мощі, реліквії та іконографічне зображення; 3) культ публічний, якщо 
звершується особами уповноваженими Церквою та з дотриманням усіх 
необхідних вимог церковного права, та приватний, якщо такі повноваження 
відсутні.  

Що ж до обрядів, то в католицькому богослов’ї розрізняють обряди 
літургічні та обряди канонічні, під якими, відповідно, розуміють сукупність 
зовнішніх особливостей християнського богослужіння, що зумовлені 
етнокультурними факторами і закріпилися в традиції одного чи кількох (в 
окремих випадках - навіть багатьох) народів128. З того, щонайменше, мали б 
вивести два застереження: перше з них стосуватиметься правомірності/ 
неправомірності чи ж коректності/некоректності вживання самого терміну 
«культ» щодо окремих релігій або ж їхніх відгалужень; друге – випливатиме 
                                                 
125 Шмеман О. Євхаристія. Таїнство Царства. – Львів : Свічадо, 2015. – С. 242. 
126 Угринович Д. М. Обряды: за и против. – М. : Изд-во полит. литературы, 1975. – C. 26. 
127 Горелов А. Культ // Католическая энциклопедия. - Т. ІІ: И–Л.–М.. 2005. – С. 1425. 
128 Там само.  
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із сутності Декартової сентенції: «Людство позбавилось би половини 
нещасть, якби домовилось про значення слів».  

Певного сум’яття додає те, що в богословському вченні, а частково 
(хоча й значно меншою мірою!) і в релігієзнавчій науці, не існує чіткого 
семантичного розмежування поняття «обряд», еквівалентами якого можуть 
виступати або ж іноді виступають «богослужіння», «ритуал», «церемонія», 
«етикет» і навіть традиція та звичай. Тому, убезпечуючи себе від 
семантичних ототожнень близьких за значенням або споріднених термінів, 
маємо усвідомлювати, що обряд «як умовну символічну дію»129: не варто 
зводити до звичаю чи ж традиції, в яких символьна природа зображуваного 
девальвується або ж зовсім відсутня і що далеко не завжди виправдано 
розглядати як церемоніал або ритуал, за допомогою яких, відповідно, 
підкреслюється урочистий характер завершуваного дійства, його нормативна 
регламентованість та обов’язковість.  

Хоча зазначеним все-таки не можна спростувати того, що: «в 
релігійному дискурсі ступінь ритуальності є найвищою»130; «ритуальна дія – 
це особливий символічно навантажений вчинок, що засвідчує відповідність 
ритуальної ситуації її сакральному взірцю»; «ритуал закріплює постійні 
характеристики представників певної групи»131; ритуальність132 «як 
символічне осмислення й переживання спеціальних процедур, що 
підтверджують ідентичність членів відповідного релігійного співтовариства, 
а обрядовість – як зовнішня умовна форма ритуальної дії»133 позначені 
специфікою застосування в циклі релігійних свят та спорадичністю життєвих 
виявів (зокрема, весілля, похорони та ін.) і надаються до виділення як 
констатуючої, інтегруючої, мобілізуючої та фіксуючої функцій ритуалу, так і 
його зовнішнього та внутрішнього аспектів; звершуючись на рівні тіла, 
виголошення та ума, ритуал в своїй трирівневості виступає зв’язковою 
ланкою, що перебуває у нерозривній єдності, співдії та доповнювальності і за 
допомогою якої відбувається взаємопроникнення та зв'язок земного й 
небесного, людського й божественного134; надмірна ритуалізованість обряду 
може стати реальною загрозою вивітрення первинного смислу135, тобто 
стратифікації того, задля чого звершується богослужіння і чому б воно мало 
підпорядковуватися і до чого, звичайно ж, зводитися; в релігійному наративі 

                                                 
129 Закович Н. М. Советская обрядность и духовная культура. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 20. 
130 Богачевська І. Релігійний дискурс і релігійний ритуал // Мультиверсум. – 2006. – Вип. 54. – 
С. 182. 
131 Там само.  
132 Натомість етикетний аспект обряду передбачає протиставлення по лінії сакральності, 
корелюючись з емоційним напруженням та ціннісними установками віруючої людини чи 
пастви.  
132 Богачевська І. Релігійний дискурс і релігійний ритуал. – С. 183. 
133 Там само.  
134 Секундант С. Язык и ритуал. Религиозно-магические функции сакральной речи // Δόξα / 
Докса. Збірник наукових праць. – Одеса, 2004. – С. 146. 
135 Детальніше див. : Карасик В. И. Ритуальный дискурс // Карасик В. И. Жанры и речи. – 
Саратов : Колледж, 2002. – Вып. 3. – С. 157 – 171. 
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мова охоплює всі світи, виступає транслятором смислів та ідей, тією 
космічною силою, що породжена Логосом (= Богом-Словом, вселенським 
розумом) і визнається сакральною настільки, наскільки виражає істину 
засобами ритуальної вседії у вигляді молитовних прослав, похвали, 
вдячності, жертвопринесення тощо; врахування того, що значення ритуально 
виголошуваних слів з часом може змінюватися136, є надзвичайно важливим 
хоча б тому, що зі зміною семантики слів змінюється і зміст трансльованого 
тексту та його сприйняття об’єктом поклоніння. 

Але незмірно більшу роль в процесі формування культово-обрядового 
комплексу християнства і, відповідно, його сутнісного наповнення судилося 
відіграти символу: позаісторичному феномену «психіки, без якого були б 
немислимі релігійні свідомість та культ»137; конституенту, що з’являється 
раніше мови і покликаний пізнати найприхованіші форми буття138; 
найпосутнішому сегменту культово-обрядового комплексу, 
інтертекстуальності та інтертекстеми139 якого уможливлюють прочитання 
священнодії на «змістовому, лексичному, синтаксичному і стилістичному 
рівнях»140, а з тим дешифрують «мову» релігії та неабияк поглиблюють її 
сприйняття; поняттю, що здатне підняти завісу над семіосферою пов’язаного 
з християнством іудаїзму та філософії античності і стати тим «священним 
даром», перспектива вивчення якого видається першорядним завданням 
релігієзнавчої науки; феномену, в якому поміщене божественне одкровення 
та священний дар зцілення; функціональному буттю та об’єктивуючому 
началу культури як її особливій надприродній реальності141, яка має наочно-
образну форму вираження, емоційно забарвлена та полісемантична; 
фундаментальному поняттю, гносеологічний аналіз якого не може зводитися 
до його ототожнення ані зі знаком як різновидом, в якому міститься зародок 
символу, ані з образом, який позначує об’єктивну реальність; значущості, 
генезис якої бере початки в первісних віруваннях і позначений строкатою 
семантикою почуттів, що знайшли відображення в релігійних практиках 
минулого. 

Під оглядом щойно зазначеного аналіз культово-обрядового комплексу 
мав би зосереджуватися передусім на різноманітних засобах його вираження. 
Вони ж, надаючи богослужінню особливої урочистості, краси та 
довершеності, щонайкраще розкриваються за допомогою релігійної 
                                                 
136 Слова можуть набувати нових смислових відтінків, розширювати/звужувати зміст, 
прибирати нові значення, втрачати первісний зміст і, нарешті, «вмирати», тобто виходити з 
мовного вжитку. 
137 Ересько М. Н. Специфика религиозного символа // Вестник Московского университета. 
Серия 7: Философия. – 1983. – № 1. – С. 60. 
138 Eliade M. Images and Symbols : Studies in Religious Symbolism. – Kansas City, 1961. – Р. 12. 
139 Остащук І. Інтертекстуальність сакральної символіки //Практична філософія.– 2011.– № 13. 
- С. 145-151. 
140 Жулинская А. С. Интертекстуальность как объект лингвистических исследований // 
Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». – 2005. – Т. 18 (57). – № 1. – 
С. 75. 
141 Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. – 1979. – № 6. – С. 139 – 140. 
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символіки, тієї таємничої мови, в якій зашифровано світ надприродного і в 
розрізі якої доцільно було б говорити радше про символічний комплекс 
знаків, що складаються з двох елементів: земного, видимого й 
божественного, що його можливо побачити тільки «очима віри»142. Кажучи 
інакше, в яких би дослідницьких площинах не розглядався процес звершення 
того чи іншого богослужіння як певної цілокупності взаємопідпорядкованих 
колективно-індивідуальних дій між надприродною істотою та віруючою 
людиною, саме прочитання (сприйняття, оцінка, переживання…) цих 
особливих відносин значною мірою залежатиме від розуміння природи 
символу як основного носія культово-обрядової інформації, а заодно і від 
того, що створює неповторну атмосферу та натхненні умонастрої і під 
потужним впливом чого перебувають реципієнти культової дії.  

У цьому сенсі принципового значення набувають богословська та 
релігієзнавча інтерпретації символа, перша з яких базується на тому, що 
символ є: особливою різновидністю знаку, який може мати різні значення, 
однак в чітко заданій релігійній парадигмі мислення або ритуальному акті 
характеризується однозначністю; відображаючи сукупність ідей, уявлень, 
норм та цінностей, виконує соціально згуртовуючу та мотивуючу фунції, яка 
спрямована на досягнення певної цілі; маючи часткову подібність з 
позначуваним об'єктом, виражає лише одну або кілька його властивостей чи 
ж викликає пов’язані з ним асоціації, тобто об’єктивізує позначувані образи й 
поняття; є чуттєвим знаком земної матеріалізації небесного в складній 
системі церемоніальних процедур, що мають чітко задані світоглядні 
орієнтири та виразне аксіологічне значення; як умовне позначення сутності 
певного явища виражає не тільки його зміст чи виступає засобом спілкування 
між віруючими конкретної деномінації/конфесії, але й задає алгоритм 
мислення та визначає поведінку віручої спільноти, аксіологію духовної 
діяльності. 

Натомість, богословський підхід до інтерпретації символу випливає з 
неможливості розумового пояснення його природи бодай тому, що вона 
зводиться до протиставлення дихотомії «видимого» й «невидимого», 
матеріально вираженого й незбагненного. Початок такому розумінню 
символу було покладено ще в перші сторіччя нової ери, на етапі формування 
християнського віровчення та культу. Зокрема, видатними речниками й 
виразниками богословського підходу до розуміння символу були Юстин 
Філософ, Климент Олександрійський, Оріген та Отці Церкви143. Так, 
Клименту Олександрійському відписується заслуга розробки теорії символу 
як знаку, який: необхідний для мобілізації духовних сил людини та орієнтації 
її розуму на досягнення вищих істин буття; дається тільки тим, хто прагне до 
істинного знання144; покликаний «приховувати істину», щоб «приховуючи, 
висловити і, утаївши, виявити»145. 
                                                 
142 Шевців Іван. Святі тайни в українському обряді. – Сідней, 1982 – С 30 – 31. 
143 Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних виявах. – К., 2000. – С.17. 
144 Цит. за: Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних виявах. – С.17. 
145 Бычков В. В. Эстетические вигляды Климента Александрийского // Вестник древней 
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Оріген підкреслював, що Святе Письмо, а, зрештою, і все християнське 
віровчення та культ, переповнені символізмом, який треба розуміти образно, 
а не буквально. Св. Феодорит Кирський вважав; що без біблійної символіки, 
цих величних Божих дарів, неможливо осягнути сутність божественного. 
Пояснюючи значення окремих символів, він доводив, що біблійні скрижалі 
означають «законопокладення, жезл – священство, манна – їжу в пустелі і 
нерукотворний хліб». 

Окремий етап вивчення символа означує доробок Псевдо-Діонісія 
Ареопагіта, вихідним пунктом розмірковувань якого слугувала думка про те, 
що в процесі «передачі інформації від Бога до людини на розграні «небо – 
земля» відбувається якісна зміна носія інформації – з духовного (нижча 
сходинка в небесній ієрархії) він перетворюється в матеріальний (вища 
сходинка в ієрархії земної). При цьому, досліджуючи природу символа, автор 
«Ареопагітик» неабияк сприяв його розвиткові, застерігачи, крім іншого, на 
тому, що: невимовна істина приховується під завісою образів, символів, 
знаків146; незбагненне й неосяжне передається тільки першим способом, 
тобто через таємничі іносказання, в яких тісно переплітається 
невисловлюване з висловлюваним; символічним є зміст Біблії, в якому, 
скажімо, для символічного позначення Божественних чи ж духовних сил 
використовуються різні назви органів людського тіла, а для опису 
властивостей небесних чинів вживаються назви різноманітних матеріальних 
предметів; символи виникли не самі по собі і не для себе, а з певною і до того 
ж суперечливою метою – виявити і водночас приховати Істину, бо, з одного 
боку, вони служать для позначення, зображення, а відтак і для виявлення 
незбагненого, безобразного і нескінченого в кінцевому, а з другого боку, є 
оболонкою, покрівлею і надійним захистом невимовної істини від очей тих, 
хто негідний права пізнання істини147; священні образи148 символічно 
багатозначні і можуть виглядати на фантастичні марення149, тому 
надзвичайно важливо розуміти контекст біблійного викладу, проникати в 
його глибинну сутність і на цій основі з’ясовувати конкретну причину саме 
такого їхнього вживання; повне пізнання символу, що включало осягнення 
його знакової (доступної тільки посвяченим) та образної (як мистецького 
засобу, що зрозумілий усім) форми, приводить до невичерпної насолоди від 
споглядання незбагненної досконалості першообразу і сприйняття всієї 
Божественної мудрості150; як такий, що не тільки позначує, а й «реально 
                                                                                                                                                             
истории. – М., 1977. – N 3. – С. 69 – 91. 
146 Вказуючи на два способи передачі інформації про Істину, Псевдо-Діонісій називав перший 
– невисловлений, потаємний, – символічним і містеріальним, а другий – філософський і 
загальнодоступний – явним і легко впізнаваним.  
147 Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних виявах. – С. 19. 
148 Зокрема, Бог може наділятися антропоморфними і зооморфними образами, уподібнюватися 
рослинам і камінню, носити прикраси, озброєння, гніватися тощо. 
149 Бычков В. В. Эстетические вигляды Климента Александрийского // Вестник древней 
истории. – М, 1977. – № 3. – С. 86 – 87. 
150 Бычков В. В. Эстетические вигляды Климента Александрийского // Вестник древней 
истории. – М, 1977. – № 3. – С. 86 – 87. 
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являє собою позначуване», символ став продуктивним засобом творення 
літургійної символіки, завдячуючи якій людина долучається до 
Непізнаваного і за допомогою якої людина духовно вдосконалюється, сягає 
висот небесної ієрархії та переводить істинну інформацію з рівня 
надприродного на рівень людського існування.  

Зрозуміло, що в епоху гонінь християнства, яка перетривала аж до 
початку ІV століття, богословські підходи до інтерпретації символу, як і 
інтенсивний розвиток християнської символіки, по-своєму живили історичні 
обставини, які змушували перші християнські спільноти конспіруватися151 та 
всіляко відмежовуватися від язичницького світу152. Але не важко припустити, 
що процес символізації культово-обрядової сфери не виключав й запозичень 
з багаторелігійної культури Римської імперії. У цьому зв’язку було б 
природно допустити, як на тому й наголошує В. Бодак, що увесь «процес 
християнського обрядотворення, який спирався на приховування догматів від 
зацікавленості язичників, має розглядатися скоріше як прагнення саме в 
такий спосіб задовольняти релігійні потреби членів ранніх християнських 
общин»153. 

Тим самим красномовно засвідчується, що під тиском різних обставин 
поважний внесок у вивчення символу та символізації християнського культу 
здійснили ранньохристиянські мислителі. У кожному разі, до IV ст. 
християнський церковний інститут склався і в основному завоював стійкі 
позиції в суспільстві, то, як наслідок цього, з часом інтереси церковного 
духовенства були закріплені в привілеях щодо збереження і поширення 
основ віровчення за допомогою релігійної обрядової діяльності. А це означає, 
що, не володіючи азами символьно-знакової системи християнства, як і 
історії її тривалого становлення154, неможливо взагалі звершити скільки-
небудь задовольняючий аналіз культово-обрядової сфери і при тому не 
впасти у звабу примітивізму та вульгаризації. 

Хоча, зважаючи на ексклюзивістську природу релігійного феномену та 
вказуючи на специфіку методологічних принципів дослідницького 
самовизначення, ми свідомі, що сказане зовсім не підриває арґументованості 
мотиваційних засновків інакше мислячих. У кожному разі вони наявні і по-
своєму промовляють на користь необхідності з’ясування 
спільних/споріднених ознак найрізноманітніших релігій. Під цим оглядом, 
маємо додаткову спонуку до окреслення бодай найзагальнішого числа праць, 
що присвячені осмисленню культово-обрядового комплексу в контексті 
висвітлення природи його постання, закономірностей вияву та 
                                                 
151 Така думка є живучою і підкріплена документальними свідченнями з творів Тертуліана 
(160 – 245 pp.), Климента Олександрійського (150 – 217 pp.), Кирила Єрусалимського (бл.315 
– 387) та Василія Великий (330 – 379), які рішуче наполягали на необхідності відмежування 
християн від невірних на основі пояснення символів або їхнього приховування. 
152 Уваров А. С. Христианская символика. – Ч. 1. Символика древнехристианского периода. – 
М., 1908. – XII. 
153 Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних виявах. – С. 21. 
154 У цьому зв’язку бажання штучно архаїзувати символічний аспект християнського культу, 
як і нехтувати його подальший розвиток, видаються однаково неприйнятними. 
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функціонального наповнення. А ця проблематика, і то хотілося б зразу 
відзначити, вже давно привертає увагу вчених різних галузей знання і, 
досліджуючись комплексно, знайшла всебічне висвітлення в низці 
фундаментальних праць як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Прізвища 
Е. Тейлора155, Е. Дюркгейма156, З. Фрейда157, Р. Отто158, Б. Малиновського159, 
М. Вебера160, В. Джемса161, М. Еліаде162 у цьому переліку мали б посідати 
провідні позиції, оскільки йдеться про тих дослідників, які заклали 
методологічні основи ґрунтовного вивчення релігії в усій сукупності її виявів 
з культово-обрядовою сферою включно і, як наслідок, сприяли її всебічному 
й поглибленому вивченню.  

Не залишилися осторонь уваги численні аспекти релігійної обрядовості 
і у вітчизняній науці, стимулом до чого стали події кінця 80-х – початку 90-х 
років ХХ ст., а властиво відродження національно–культурної спадщини на 
пострадянських теренах. Їх спектр доволі широкий і, крім іншого, включає 
дослідження природи постання релігійного культу, його функціональної ролі 
та соціальної значущості, що, зокрема, сприяє з’ясуванню духовної 
самобутності українського народу, його вірувань, національних святощів, 
духовних пріоритетів, засобів їх культурно-мистецького вираження тощо. 
Прикметно, що класово-ідеологічні табу радянської доби та з ними пов’язані 
численні обмеження хоча й викликали істотне уповільнення розвитку та 
об’єктивну інтерпретацію дисциплін гуманітарного циклу, однак на вивченні 
культово-обрядового комплексу відчутно не позначилися. Перелік прізвищ 
учених та їхніх праць, що його наводить В. Бодак у власній монографії 
«Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях» (К., 2000), – цьому 
красномовне підтвердження і включає імена репрезентантів різних галузей 
знання, з-поміж яких Ю. Бромлей, Є. Дулуман, М. Закович, Б. Лобовик, А. 
Колодний, І. Суханов, Д. Угринович, І. Фурсін, О. Чертков, І. Яблоков. 
В.Горовий, П.Косуха, В. Москалець, Н.Романова, В. Сапіга, Р. Шрейнер і 
С.Яковлев. Розширюючи список дослідників цієї ж генерації вчена доповнює 
його прізвищами богословів російської діаспори С.Булгакова, М.Лоського, 
П.Флоренського, в дослідженнях яких значна увага приділяється 
                                                 
155 Тейлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1989.  
156 Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. – К., 2002.  
157 Фрейд З. Психология бессознательного. Сб. произведений / сост., науч. ред., авт. вступ. ст. 
М. Г. Ярошевский. – М., 1990; Фрейд Зигмунд. Психоаналитические этюды / сост. Д. И. 
Донской, В. Ф. Круглянский. – Мн., 2010.; Фрейд З. Основные психологические теории в 
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теоретичному осмисленню обряду в cтруктурному взаємозв’язку його 
християнських елементів. Щоправда, при цьому осторонь науково-
богословських пріоритетів залишалися ті аспекти релігійної сфери, що були 
покликані задовольняти потреби міжособистісного спілкування чи ж 
стосувалися національної традиції. Тому, зміщуючи фокус наукової уваги на 
українські терени радянського сімдесятиріччя, В. Бодак цілком слушно, як на 
наш погляд, зазначає, що в розрізі зауваженого чи не найбільше «не 
пощастило дослідженню проблеми ролі релігійних обрядів в 
етноінтегративних і етноформуючих процесах»163 і під оглядом чого поза 
межами наукового дискурсу залишилося предметне поле східно-
християнського, а точніше православного обряду з його виразно українською 
специфікою. Хоча, кажучи так, ми свідомі, що цю лакуну по-своєму 
заповнювали митці української діаспори, з-поміж яких особливого 
відзначення потребує доробок І. Огієнка (митрополита Іларіона), 
Б. Липського, Є. Іванківа, Ю. Катрія, М. Стахіва, тобто тих, засвоєння 
надбань яких прислужилося розвою справи вивчення обрядово-культового 
комплексу як старшою генерацією дослідників (А. Колодний, П. Яроцький, 
О. Крижанівський, О. Моця, Ю. Мицик, Д. Степовик), їх середнім (В. Бодак, 
В. Бондаренко, С. Здіорук, М. Рибачук, О. Саган, Ю. Левада) та молодшим 
(А. Лещенко, І. Сторожева) крилом.  

Прикметно, що в орбіті уваги учених опиняться і сталі обрядово-
культові комплекси історичних церков, і складний процес обрядотворчого 
становлення новітніх християнських відгалужень, на які справили доволі 
потужний вплив, з одного боку, внутрішньокультурні та етнополітичні 
фактори, а з другого – зовнішні чинники різноманітного характеру. Однак в 
цілому концентр їхніх пошуків, віднайдень та осмислення визначала напруга 
між культовим текстом та засобами його знаково-символічної передачі, тоді 
як в зарубіжних напрацюваннях тематичні береги були значно ширші, як, 
зрештою, і коло проблемних вислідів, деякі з яких прямо кореспондувалися 
або перетиналися з вихідними пунктами розуміння сутності релігії як такої. 
У цьому зв’язку ми б, насамперед, воліли уникнути найпоширеніших вад і, 
пристаючи на судження Е. Дюркгайма, зауважити, що: фактор 
надприродного, таємничого, загадкового, невпізнанного присутній «лише в 
невеликому числі розвинених релігій»164, а відтак не може вважатися 
визначальною ознакою релігійного явища; ідея божественності також не 
може виступати критерієм визначення релігії, позаяк у значному числі 
релігійних віровчень (в т. ч. в буддизмі) ідея бога чи духовної істоти зовсім 
відсутня або ж у них долаються «межі ідеї богів чи духів»; базуючись на 
релігійних віруваннях як уявленнях, що «виражають сутність святих речей і 
стосунків» та на обрядовій практиці як правилах поведінки зі святими 
речами, релігійні явища являють собою «більш чи менш складну систему 

                                                 
163 Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях. – К. : Гнозис, 2000.  
164 Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. – К., 2002. – 
С. 30. 
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міфів, догм, ритуалів, церемоній», які з необхідністю передбачають 
антагоністичний поділ на істинне й профанне, на світське й священне, тобто 
на те, що, в першому випадку, несумісне з релігійним, а в другому, становить 
виключну компетенцію посвяченої особи, її виняткову привілею; фольклорні 
мотиви як окремі прадавні релікти уже втраченого релігійного комплексу 
можуть також відображати сегменти релігійних вірувань; магія, що також 
збудована на віруваннях і ритуалах, не є релігією, позаяк їй бракує чітко 
визначеної спільноти, яка б сприймала релігійні вірування та виконувала б 
«ритуали, з якими вона згодна»165; «спільнота, в яку об’єдналися її члени 
саме тому, що вони уявляють собі однаковим чином святий світ і свої 
взаємини з мирським світом»166, творить церкву, тобто ту інституцію, яка 
становить найхарактернішу ознаку релігії як явища, незалежно від географії 
її поширення, кількості сповідуючих, віросповідної специфіки тощо; 
індивідуалістичний аспект, згідно з яким «кожен оджібвей має свою 
маніту…, меланезієць з Банківських островів має свого таманіу, римлянин – 
свого геніуса, християнин – свого заступника й ангела-охоронця…, хоча 
дещо й зближує магію з релігією, однак не може підірвати 
фундаментальності положення, згідно з яким воцерковленість спільноти 
виступає базовою позицією релігійного феномену незалежно від того йдеться 
про релігію велику чи малу, первісну, «примітивну» чи розвинену, складну, 
світову. 

Відтак, кажучи загалом, Е. Дюркгейм дійшов висновку, що релігія 
становить «систему сакральних символів, яка здатна об’єднувати в єдину 
соціальну групу всіх, хто дотримується спільних вірувань і обрядів»167. Але 
грунтовність щойно викладених положень Е. Дюркгейма аж ніяк не може 
заступити того, що значна, а можливо й переважна більшість вчених наведені 
нами аргументації піддала б сумніву, вказуючи чи то на неможливість дати 
задовольняюче визначення сутності релігії, чи ж заручилася б підставовістю 
суджень інших дослідників. 

Тому, дещо розширюючи проблемне поле екскурсу щодо визначення 
сутнісних параметрів релігійного феномену, хотілося б, принагідно, бодай 
спорадично покликатися на відомі нам альтернативні трактування релігії і 
мимохіть зауважити, що: «Е.Тейлор ґрунтував релігію на вірі в існування 
невидимих безтілесних істот, які здатні помітно впливати на людське 
життя168; Дж. Фрезер виводив релігію з практик поклоніння могутнім 
природним стихіям, які породжують у людини почуття безпорадності;  
Дж. Дьюї під релігією розумів універсальний засіб захисту спільних 

                                                 
165 Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. – К., 2002. – 
– С. 40-43, 46. 
166 Там само. – С. 43. 
167 Богдановський І. В. Методологічний аспект дослідження нових і нетрадиційних релігій // 
Мультиверсум. – 2014. – Вип. 10 (138). – С. 185. 
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«Методологічний аспект дослідження нових і нетрадиційних релігій» (Див.: Мультиверсум. – 
2014. – Вип. 10 (138). – С. 185), наша. 
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цінностей та ідеалів; А. Уайтхед вважав релігійними такі системи 
світоглядних положень окремої особи, які визнаються нею істинними і 
які здатні змінити її погляди та поведінку»169; Р. Отто відносив концепт 
«священне» до головних релігійних ознак170, опираючи свою 
аргументацію на біблійний засновок: «Будьте святими, як і Отець ваш 
небесний є святим» [Лев.11: 44; І Петр.1: 15 – 16]; М. Еліаде висновував, 
що «історія релігій, від найпримітивніших до найрозвиненіших, 
складається з суми ієрофаній»171, якими можуть виступати і звичайне 
дерево чи камінь, якщо в ньому вбачати прояв чогось іншого, 
надприродного, таємничого, і Бог як вища духовна сутність;  У. Джеймс 
виходив з того, що «створені релігіями теорії різняться між собою, але 
вони є елементами похідними і другорядними; якщо ж ви хочете, – 
прираджував учений, – вловити сутність релігії, ви повинні вдивлятися в 
почуття, в загальну життєву поведінку, як в елементи більш постійні» і по 
тому неодмінно збагнете, що «все поле людського релігійного досвіду»172 
позначене дивовижною пордібністю.  

Скажемо більше, ретельніше й пильніше вдивляючись у напрочуд 
складну конфігурацію дефініціювань, вже не згадуємо константі 
величини та пістряве плетиво релігійних сюжетів, ми тим не менше не 
лише виявимо їх доволі тісне співзвуччя з міркуваннями давніх 
мислителів173, але й вжахнемося зі подібностей, спорідненості, а то й 
спільності, які в контексті наших розмірковувань про культово-обрядовий 
сегмент релігії можуть дати чимало підстав для призадуми та духовно-
інтелектуальних розмірковувань неабиякої прогностичної значущості174. 

 
3.2 Культово-обрядова сфера релігійного феномену: 

сюжетно-змістовні збіжності та спорідненості міжрелігійного рівня 
 
У визначеній нами оптиці бачення чи ж алгоритмі мислення заявлене 

нами в цьорму параграфі завдання може мати кілька дослідницьких проекцій, 
з яких встановлення компаративних зв’язків або ж просто з’ясування 
                                                 
169 Богдановський І. В. Методологічний аспект дослідження нових і нетрадиційних релігій. – 
С. 185. 
170 Таких поглядів, зокрема, дотримуються Джон Оман, брати Нібури, П. Тілліх та Г. Е. 
Фосдік. 
171 Мірча Е. Мефістофель і андрогін. – К. : Основи, 2001. – С. 8. 
172 Там само.  
173 Цицерон вважав латинське слово «relegere» семантичним відповідником «благоговіти» або 
«ставитися до будь-чого з особливою повагою»173, а блаж. Августин та його послідовники 
латинське «religare» ототожнювали з поняттями «зв’язувати, прив’язувати». 
174 Хоча, з іншого боку, зважаючи на значне число визначень релігії, а тим більше на її 
неймовірну порізненість, маємо не менше підстав погодитися з І. Богдановським, який 
зауважує, що запропоновані підходи до розуміння релігії радше «не суперечать один одному, 
а взаємно доповнюють і розкривають різні грані феномену релігії»174 (Див. : Богдановський І. 
В. Методологічний аспект дослідження нових і нетрадиційних релігій // Мультиверсум. – 
2014. – Вип. 10 (138). – С. 185).  
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типологічної спорідненості релігій уявляється однією з найпродуктивніших, 
бо за всієї позірної некоректності постановки подібних питань в межах 
монорелігійного тезаурусу вивчення культово-обрядового комплексу, ми не 
можемо бути вільні від того, що, скажімо, міф про всесвітній потоп як 
алегорична картина загибелі гріховної цивілізації, зустрічається в понад 
п’ятистах легендах світу. До того ж, за неймовірного розмаїття окремих 
елементів та алегоричних підтекстів цей напрочуд поширений сюжет криє в 
собі елементи гідного подиву мотиваційного споріднення, за якого біблійний 
Ной за вірність та відданість Богові був вибраний з усього людства для 
спасіння, щоб покласти початок земному післяпотопному людству; в потоках 
крові убитого Іміра, як про те розповідає скандинавська легенда, гине ціла 
раса гігантів, а врятований зі своєю дружиною Бергельмір стає засновником 
нової гілки людського роду; Німрод як найдужчий із людей по цю сторону 
потопа стає останнім із гідних продовжувачів роду допотопних гігантів. 

Такі ж чи їм подібні смислові аналогії щодо потопу, його причин та 
цілепокладань простежуються і в шумерських, вавилонських, 
давньогрецьких, індійських, північно- й південноамериканських та інших 
міфах. Понад те, за спільного смислового коду, виходячи з якого, потоп як 
катаклізм виступає алегорією смерті старого та символом постання нового, 
здорового, чистого і світлого начала, а в індивідуальному вимірі – 
можливістю порятунку за дбайливого спорудження власного ковчегу 
спасіння, вражаючою спорідненістю характеризуються й композиційні вузли 
міфу про потоп. 

При цій нагоді можна було б згадати, а в окремих випадках просто-таки 
напрошуються до оприявнення й інші збіжності міжрелігійного рівня, до 
яких, зокрема, відносимо: численні релігійні свідчення про створення світу, 
що корелюють з аналогічними міфічними переказами і ситуативно можуть 
бути підтверджені наявністю мемфіського та геліопольського космогонічних 
інваріантів; мотиви первородного гріха, які зустрічаються як у так званих 
«примітивних»/первісних, так і в розвинених релігіях175; месіаністичні 
очікування, що вельми подібні з авраамічними релігіями (іудаїзм, 
християнство, мусульманство), а також з індуськими, буддистськими та 
іншими (в тому числі новітніми!) віруваннями; культ предків як образів 
вищих небесних істот, хранителів тайн та охоронців своїх нащадків; ініціації, 
які в більшості культур відбуваються після настання юнаками статевої 
зрілості і передбачають виконання цілої низки обрядів та вимог, що, між 
іншим, включають переживання ритуальної смерті та нове народження як 
релігійної підстави входження неофіта до певної спільноти та причетності до 
світу духовних цінностей взагалі; жертвоприношення, що в розумінні засобу 
відновлення первісної єдності майже цілком накладається на первісні 
уявлення і присутнє в більшості культів «від примітивного бажання 
«догодити» божеству, пропонуючи йому їжу, до вираження вдячності, 
відданості йому чи демонстрації власної негідності» і в біблійній віронауці 

                                                 
175 Гірц К. Інтерпретація культур : Вибрані есе / Пер. з англ. – К. : Дух і Літера, 2001. – С. 128. 
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зводиться до розрізнення жертви за гріх (= жертви заклання), жертви 
всеспалення, хлібне принесення, мирної жертви та жертви повинності; 
хтонічну антитетику міфології запахів з їй властивою телеологією безсмертя 
й тління, що дуже нагадує, коли не є праматеріалом пізніших релігійних 
практик кадіння як засобу привернення богів чи є їх вічним привілеєм на 
противагу відворотності, гниттю й тлінню того, що втратило право на 
«істинну сисистію» (М. Детьєн) і в передзаданому алгоритмі мислення 
зводиться до абсолютної опозиції життя і смерті….176; уявлення про 
андрогіна – досконалу людину, в якій гармонійно поєднано чоловіче й 
жіноче начала, адже воно наявне не тільки в біблійній традиції (кабалістичне 
трактування природи первородного Адама, деякі інтерпретації Ісуса Христа, 
в якому відновлена двопола людська цілісність), але й у ведичних, 
брахманічних та єгипетських релігійних системах, а також у грецьких міфах 
тощо; трансформаційну специфіку грецького символічного образу «даймон» 
(daimon) та латинського «геній» (genius), в розрізі яких семантика 
міжрелігійного синкретизму здаватиметься ще показовішою та 
переконливішою. 

Перелік подібних збіжностей та споріднень міжрелігійного рівня 
можна продовжувати без надмірного інтелектуального напруження. Хоча й 
викладеного здається в достатку, щоб збагатити уявлення та надати аналізові 
поліфонічного змісту бодай під оглядом їх надзвичайно порізненої культово-
обрядової репрезентації. Хоча, дотримуючись такої певності, від згадки про 
деякі спільності все-таки утриматися важко, бо й життєво важливе освячення 
шлюбу, який доглибно персоніфікує союз Неба і Землі й рясніє неймовірним 
розмаїттям свого вияву, також, як виявляється, належить до добре знаних та 
поширених ритуалізованих відображень космогонічного міфа, інваріантами 
якого, зокрема, виступають: Деметра – Ясіон в грецькій міфології, які, 
розділивши ложе любові на свіжозораній ниві, заклали символічну основу 
врожаю; шлюбні втіхи китайських молодят, для яких молода трава виступала 
символом «космічного відродження» та «всезагального зародження177»; 
численні буддійські та ведичні традиції, в яких шлюбні оргії спрямовані на 
пробудження сил плодючості. 

Цим самим засвідчується, що шлюб в найрізноманітніших традиціях 
має на меті відновлення цілісної повноти людського існування, яка 
досягалася в процесі «шлюбу» і яка була спрямована на реалізацію ідеї 
репродуктивного відтворення або космогонічного творення.  

Якщо згадаємо про воскресіння мертвих, про таку, здавалося б, питомо 
християнську ідею, то й вона не тільки становить питоменність 
християнства, а й пронизує іудаїзм, мусульманство та чимало інших релігій. 

Те ж саме, зрештою, можна було б сказати й про культово-обрядові 
практики. Адже, незважаючи на міжрелігійну, як і на міжконфесійну та 
міжденомінаційну специфікації поклоніння вищій реальності з їм властивими 

                                                 
176 Там само. – С. 129. 
177 Джерело посилання в процесі відновлення тексту не встановлено. 
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релігійними та позарелігійними (етноментальні, політико-ідеологічні, 
культурно-мистецькі та інші чинники) порізненнями, в культово-обрядовому 
комплексі все-таки простежуються подібність, а то й спорідненість таких 
його складових, як молитва, жертвоприношення, пости, релігійні свята, 
паломництва до святинь, ритуальні дії, що пов’язані з народженням, 
шлюбом, смертю тощо.  

У цьому сенсі вельми показовою є книга анонімного німецького автора, 
що була перекладена російською мовою та вийшла друком у Москві 1924 
року під назвою «Христианские и еврейские праздники, их языческое 
происхождение и история». Дарма що написана з виразно антихристиянської 
позиції як увиразнення тогочасного духу, вона, тим не менше, може бути 
сміливо віднесеною до етапних, позаяк в ній значною мірою акумулювано 
надбання в царині генетико-типологічного дослідження християнського 
культу в його спорідненості чи ж зв’язку з попередніми віруваннями – 
язичництвом, грецькою міфологією, а також буддизмом, ведизмом, 
зороастризмом, конфуціанством тощо. При цьому кожна з репрезентованих 
позицій уґрунтована невідомим автором, чиє прізвище заховане в 
претензійному зазначенні «Альфа – омега», на важкоспростовному 
історичному базисі, який аж ніяк не вільно нехтувати дослідникові культово-
обрядової сфери. Зокрема: 

- Блага вість про викупну жертву Ісуса Христа, як і з нею пов’язане 
народження Спасителя від Діви Марії, має численні аналогії не тільки в 
античних міфах грецького (Кібера, Гера, Деметра, Парсефона, Венера) та 
римського (Цецера) походження, але і в єгипетських (Ізіда), фінікійських 
(Ашторет), перських (Мир), індійських (Каве) релігіях; тоді як боговтілення 
Месії асоціюється з перським Саошіантом, японським апостолом 
Сотоксаісом і навіть з Платоном, Олександром Македонським та 
давньомексиканським Коатлікуе; 

- євангельські Марія та Йосип викликають алюзії не тільки з 
вітхозавітними Авраамом і Сарою, але й з переказами про матір сірійського 
Адоніса, грецького Гермеса, буддійську Майю, єгипетську Марію; 

- конкретні обставини народження передвіщеного Ісуса Христа в уяві 
невідомого автора обростають низкою грецьких (народження Платона), 
конфуціанських, єгипетських та буддійських асоціацій, вражаючи дослідника 
подібністю сюжетних деталей, іменами персонажів та мотивами вчинків; 

- вказуючи на євангельську оповідь про смерть і воскресіння Ісуса 
Христа, анонімний автор доходить одностайного висновку, що міф про 
вмираючого й наново воскресаючого бога Сонця чи боголюдину був досить 
поширений у всьому світі, в тому числі серед фракійців (боголюдина Аттіс), 
перських мітраїстів, греків (перекази про Геракла й Прометея), єгиптян 
(свято Заккеїв) тощо.  

Відлунням давніх вірувань уявляються й гостро дискутовані питання 
неабиякого богословського значення, під якими, насамперед, розуміються 
схвалені щодо правомірності усталення та відзначення Римо-Католицькою 
Церквою свята Непорочного зачаття Богородиці, а також Різдва Христового, 
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що, як відомо, припадає на 25 грудня, а переконаними сповідниками 
юліанського календаря відзначається з 6 на 7 січня. У зв’язку із зазначеним 
та з уваги на змістово-сюжетну близькість біблійного переказу й буддійської 
оповіді, автором, зокрема, наводиться переказ, згідно з яким «Бог вирішує 
ввійти в лоно земної жінки, щоб принести людям спасіння. Для цього, – 
зазначається далі, – він обирає наречену, але невинну царя Судгадама Майю, 
з’являється їй уві сні (в інших тлумаченнях зримо) в образі молодого білого 
слона, якого найменовують таким, що приносить спасіння всьому світові і 
який стає незаплямованим плодом лона, а сам залишається невинним. Жерці 
передвіщають матері, що її син буде царем царів, тобто Буддою. Посли 
прираджують вороже налаштованому цареві спорядити військо, щоб 
умертвити немовля, але він цього не робить. Брамин Азіта передрікає 
немовляті божественну могутність і плаче, що не доживе до спасіння 
(Симеон). Літні жінки співають славослів’я (Анна) сонми богів приходять 
юрмами і славословлять маля (ангели, пастухи!)178. Царі приносять дари, 
благовоння, коштовності та вбрання (волхви, три царі). На небі з’являється 
сузір’я (зірка!), боги співають: Щасливий увесь світ, бо народився він, той, 
хто приносить спасіння, сліпі прозрівають, глухі чують»179. 

Зрозуміло, що все щойно сказане або те, про що у цьому ж зв’язку 
йтиме далі, аж ніяк не має і не може видаватися за спробу розвінчати 
ексклюзивність євангельського об’явлення або ж розглядатися як пряме 
запозичення з язичницького, східнорелігійного, а конче - потужнього 
іудейського ресурсу і зводитися до вживлення (=прищеплення) думки, що 
святі отці перших християнських сторіч тільки тим і переймалося, що, під 
потужним духовним тиском репрезентантів доби великого переселення 
народів, наслідували попередників, калькували вірування і до того ж 
видавали їх за щось нове. Зовсім ні. Мовиться радше про перегук 
християнського віровчення та його культово-обрядового комплексу з 
попередніми віруваннями, як і про те, що епоха великого переселення 
народів уможливила їхню актуалізацію на іудейському ґрунті, а духовно-
інтелектуальні еліти християнства були чутливими на ті віяння. А з іншого 
боку, було б годі заперечувати, що чимале число питань виняткової 
християнської важливості силою факту пов’язані з духовними практиками 
минулого або ж, принаймні, з ними асоціюються. Так, якщо абстрагуватися 
від символічного значення священнодій, то вони враз втратять своє релігійне 
значення, стануть формальними дійствами, в контексті чого тільки й 
уявляється правомірним говорити, що: 

- обряд очищення відомий з найдавніших часів і, асоціюючись з 
духовним очищенням людини, наявний у християнстві як хрещення; 

- християнське таїнство Євхаристії має своїм прообразом ритуальну 
трапезу, в процесі якої поїдалося тіло тотема; 
                                                 
178 Починаючи з ХІІ сторіччя, три східні царі у католицькій Церкві дістануть імена Каспар, 
Мельхіор та Бальтазар. 
179 Христианские и еврейские праздники, их языческое происхождение и история. – М. : 
Государственное издательство, 1924. – С. 94 – 95. 
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- традиційні для Пасхи крашанки і паски є переосмисленим аналогом 
язичницької культури слов’ян, що символізували життєву силу; 

- Свято Трійці увібрало в себе елементи язичницького культу 
рослинності і т. д., і т. п.180 

З не меншим успіхом можна було б репрезентувати описану в статті Ю. 
Писаренка «Лоно традиции (Размышляя над образом-понятием)»181 традицію 
весільного обряду, в якій наголошується, що побутуючий з-поміж білорусів 
обряд ставання жениха, а також його супроводжуючих осіб (близько 6 – 8 
осіб) босоніж правою ногою на сковорідку з присяганням: «Ну, цалуйте 
Божие милосердие, щоб стаятсь друг за друга, брат за брата, за единую кров 
капли», генетично пов'язаний з родоплемінним періодом розвитку людства 
або ж зі скіфською культурою VІІ – ІІІ ст. до н. е. 

Тому, не піддаючи сумнівам богонатхненність новозаповітних текстів 
та авторитет ранньохристиянських інтерпретаторів біблійних текстів, ми аж 
ніяк не можемо абстрагуватися від того, що й обрізання Ісуса Христа, і його 
воскресіння, і зішестя Святого Духа в день П’ятидесятниці, коли учні 
Спасителя набули здатності говорити чужими мовами, і хресна смерть 
«багаторазово і багатьма способами прореченого» (Євр. 1:1) Месії, і причастя 
як трапеза життя, за допомогою якої віруючі нібито набувають здатності 
поєднуватися з Богом у Трійці славимому, і апостол Павло, якому Ісус 
Христос благоволив бути ключарем Царства Небесного, і Успіння 
Богородиці та решта (19!) свят, приурочених культу шанування Марії Діви, і 
викупна жертва Спасителя душ наших, а до решти - і день всіх святих, 
пошанування померлих, мучеників і так далі й тому подібне надаються до 
розгляду в зазначеному ракурсі. І сказане тим більше важить, що вчені 
радянської доби були вельми схильні розглядати природу культово-
обрядового комплексі з приблизно таких же засад. 

Втім, повторюємо, зазначене зовсім не заперечує і не спростовує того, 
що нині кожна релігія, як і конфесія та/чи деномінація, мають власний, 
інституційно усталений та чітко дотримуваний культово-обрядовий 
комплекс, який навіть в межах однієї конфесії може більшою-меншою мірою, 
а іноді й істотно відрізнятися поміж собою в залежності від етноментальних, 
культурно-ідеологічних, природно-кліматичних та інших факторів її 
поширення. 

Ще одним і то не менш важливим аспектом наших пропедевтичних 
розмірковувань вважається нами виокремлення структурних компонентів 
релігії182, серед яких розрізняють: 1) віронавчально-теоретичну або 
доктринальну частину; 2) культово-обрядову сферу; 3) організаційну 
складову. Властиво, перші дві з них мали б становити для нас безперечний 
                                                 
180 Там само. – С. 95. 
181 Писаренко Ю. Г. «Лоно традиции» (размышляя над образом-понятием) // Актуальні 
проблеми духовності : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2012. – С. 73. 
182 Існують різні критерії виділення основних релігійних компонентів релігійного комплексу, 
розмову про які ми свідомо залишаємо поза дослідницькою увагою, оскільки лише культово-
обрядова сфера становить предмет нашого дослідження. 
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пріоритет та дослідницьку домінанту і цікаві, передусім, специфікою зв’язку, 
через посередність якого одне задає, конституює й легітимізує порядок 
звершення культово-обрядових дій, а друге відображає у символьно-
знаковий спосіб релігійну тайновість у всій повноті її вияву183. Однак 
наведена структура релігійного феномену чи ж інші її християнські 
інваріанти не можуть універсалізуватися і претендувати на класично-
усталену хоча б тому, що речники різних релігій нерідко позискують з 
власних класифікаційних принципів, взоруючись, скажімо, на те, що в 
індуїзмі над інше важить чутливість до страждань та прагнення звільнитися 
від них, а в православ’ї домінантними виступають віра в Бога, в 
надприродний (потойбічний) світ та в безсмертя душі або наявність 
трансцендентального світу, переживання зв’язків з цим світом і соціальна 
організація. Але наразі мовиться тільки для того й тому, щоб підкреслити:  

– кожна з релігій базується на власному джерелі найавторитетніших 
свідчень, яке, зазвичай, відіграють системотворчу роль в процесі формування 
культу та з ним пов’язаної обрядової практики і яка, як правило, буквально 
вписана в матрицю культури, на ґрунті якої вона утворюється; 

– не тільки кожній з релігій, але і їхнім відгалуженням притаманна 
власна інтерпретація священних текстів, що надає культово-обрядовому 
комплексу як засобу відображення та вираження надзвичайної складності і на 
побутово-обрядовому рівні, і в межах питомо релігійного комплексу, де 
мають місце не тільки уже згадувані обряди, ритуали, свята, церемонії, 
жертвоприношення, таїнства, богослужіння, пости, молитви, але й ширший 
ареал культового підпорядкування, включаючи споруди, реліквії, предмети 
спеціального ужитку та все, що пов’язане з їхнім застосуванням та 
регламентацією; 

– одним із невід’ємних атрибутів культово-обрядового комплексу у 
кожній з релігій виступає символ як частина знакової системи культу, на яку 
він зазвичай спирається і без якої він практично неможливий, дарма що сам 
символ по-різному мислиться в структурі конкретно заданого алгоритму 
релігійної інтерпретації; 

– поза вираженням свого конкретного, чітко визначеного та 
неухильного щодо виконання значення, звершувана обрядова дія (якої б з 
релігій це не стосувалося!) не може вважатися дійсною; 

– незалежно від якісних параметрів релігійного вірування та засобів 
його культово-обрядової репрезентації, всі вони (а з часом дедалі виразніше!) 
спрямовані на психо-емоційне піднесення віручого (– чих) та досягнення 

                                                 
183 Іноді головним структурним маркером релігії називається релігійна свідомість, яка з 
необхідністю передбачає наявність віри у надприродне і виступає найпотужнішим чинником 
вольової мобілізаціїі віруючого, задає смисли і, долаючи обмеженість розуму, слугує 
звершенням очікуваного. А такі сподівання та способи їхньої реалізації, своєю чергою, 
безпосередньо корелюють з релігійною психологією та релігійною ідеологією, тобто з тим 
комплексом уявлень, почуттів, настроїв, звичок, традицій, пов'язаних із певною системою 
релігійних ідей, розробкою та пропагандою яких займаються релігійні організації, професійні 
богослови та служителі культу. 
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такої міри натхнення, на яке в ідеалі розрахований обряд і який зазвичай 
зводиться до відчуття його (її, їхнього) злиття (= єдності) з об’єктом 
поклоніння. 

Певно, що з часом кожна релігія, а з перегодом і їхні конфесії та 
деномінації в процесі свого історичного розвитку виробляли власні системи 
або ж елементи культових дій, надаючи їм відмінного ідейно-символічного 
та образного значення. Але така закономірність спостерігається або стає 
дедалі очевиднішою на доволі пізньому етапі розвитку релігійних вірувань та 
релігійної свідомості, коли богослужіння з їх складною знаково-символічною 
природою, багатою обрядовістю, таїнствами, празниками, постами, 
паломництвом та ін. стають переважаючими і становлять напрочуд складне 
плетиво виголошень, піснеспівів, медитацій, молитов, кадінь, ритуалів тощо. 
Тоді як у первісних чи ранніх релігіях виразно проступав праксеологічний 
аспект приборкання стихій природи або умилостивлення тотемних тварин з 
їм властивими ритуальними танцями довкола певних зображень та їх 
супроводжуючих заклинань і камлань. Хоча в тому й іншому випадках 
означена спорідненість може мати значно ширше коло дотичностей і нерідко 
проявлятися латентно, завуальовано, а то й зовсім непомітно. Принаймні, 
наявні дослідження дають для такого твердження достатньо підстав. 

З того бачимо, що обряд оприявнює духовний зміст релігійних 
дороговказів, удоступнює їхнє сприйняття й осягнення віруючим загалом. 
При цьому значну роль покликані відігравати символи, які самі по собі хоча 
й «не створюють обряд, але він стає таким тільки тоді, коли саме колективна 
дія, як на тому слушно зауважує Д. Угринович, набуває символічного 
значення»184. А відтак символ, як поняття та символізація і як процес, по-
своєму розкодовують релігійний текст, надають йому визначеності, роблять 
можливим його «прочитання» і на індивідуальному, і на спільнотному рівнях 
сприйняття й переживання. І ця візуалізація символу відіграє неабияку 
об’єднуючу роль, консолідує, гуртує, солідаризує паству довкола певних 
цінностей, які, крім іншого, можуть виражатися також за допомогою 
ритуалізованих дій (рухів, жестів, знаків тощо).  

Зрештою, кажучи про символьно-знакову природу священнодій, 
належить усвідомлювати, що символи не тільки пронизують культуру, але й 
присутні в світогляді суспільного загалу величезного ареалу народів земної 
кулі, позначаючись на їхніх умонастроях, переживаннях, установках, 
ціннісних орієнтаціях, а зрештою на стилі та способі їхнього життєвого 
укладу. У цьому зв’язку звертає особливу увагу праця К. Гірца 
«Інтерпретація культур»185, в якій, долаючи усталені підходи до аналізу 
антропологічних аспектів релігійного комплексу, автор, зокрема, виходив з 
того, що: «Релігія – це (1) система символів, що спрямована на (2) створення 
сильних, наскрізних і довготривалих настроїв та мотивацій шляхом (3) 
формулювання концепцій загального порядку існування та (4) оточення цих 

                                                 
184 Угринович Д. М. Обряды: за и против. – М., 1975. 
185 Гірц К. Інтерпретація культур. – К. : Дух і Літера, 2001. – 542 с. 
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концепцій такою аурою справжності, що ці настрої та мотивації видаються 
єдино реальними». Функція сакральних символів полягає в синтезуванні 
етосу того чи іншого народу: атмосфери, характеру та якості життя людей, 
його морально-етичного стилю й настрою, а також світогляду людей – 
картина того, що відбувається в реальності, та найвсеохопніших уявлень про 
порядок». 

А для того, щоб унаочнити неймовірну складність взаємодії 
соціокультурних та психологічних патернів на рівні «символ – реціпієнт», 
учений пропонував збагнути смислову «різницю між зведенням будинку та 
накресленням його плану», між віршем «про шлюб та дітей… і дітей у 
шлюбі», а точніше між виражальним значенням символів та способом 
їхнього застосування. При цьому мають неодмінно враховуватися як 
зовнішні, інтерсуб’єктивні, так і внутрішні, фізіологічно задані або генетично 
запрограмовані (спадкова схильність до захворювань, риси вдачі…) 
замовлення, в контексті чого було б хибно ототожнювати символи з самими 
речами. Бо символи – це «модель чогось» і воднораз «модель для чогось», це 
те, що формує ідентичність людини, її ментальні настанови та ідеальні 
цілепокладання, це те, що інституалізує суспільні процеси і що проявляється 
у вигляді «настроїв, почуттів, пристрастей, схильностей, відчуттів»186. 

Що ж до природи постання культово-обрядового комплексу, а 
особливо щодо тривалого періоду його формування і розвитку, то, зрозуміло, 
що сама спонука вирозумітися на специфіці цього релігійного явища є 
утрудненою неймовірним розмаїттям культів, які різняться і за місцем свого 
поширення, і релігійною заданістю культу та способами репрезентації, або, 
як каже дослідник, перебувають в «залежності від людей, середовища, 
обставин, віросповідань»187, в тому числі від «місцевості, храмів, поколінь, 
династій, навал тощо»188. У цьому зв’язку нам би, насамперед, хотілося 
підкреслити, що будь-які розмірковування про культово-обрядовий елемент 
релігійного феномену не мали б минатися: 

– по-перше, з розумінням того, що обряд відображає, відтворює, 
символізує те, що закладене в основі культу і що на міжрелігійному рівні 
дослідження не може оминати специфіки взаємодії та взаємозв’язку символу, 
міфа та обряду; 

– по-друге, з тим, що міфологія, як певна ментальна категорія з її 
діахронічною (= історичною) та проспективною (=від давнини до 
сучасності)189 дослідницькими проекціями, не може заступати імперативності 
віросповідного начала, достосовуючись переважно доби панування 
міфологічної свідомості, коли вплив міфологічного фактора був вагомим і 
переважаючим;  
                                                 
186 Там само.  
187 Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії.- К. Юніверс, 
2002. – С. 9. 
188 Там само.  
189 Усов Д. Технологии создания мифов в современном массовом сознании // Символ, миф, 
обряд. традиции и современность. – К., 2000. – Ч. 2. – С. 18. 
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– по-третє, з усвідомленням того, що міф «колонізує зміст», у зв’язку з 
чим важить не зміст слова, а «його ритміка, його здатність збуджувати, 
перевести в світ сакрального»; 

– по-четверте, з тим, що нині міф також (і не так вже й рідко!) править 
за традицію, яка внаслідок свого поширення набула ознак сакралізованого 
поняття і в контексті чого на сучасному етапі цивілізаційного поступу 
«дослідження міфологічності масової свідомості, полягає, насамперед, у 
створенні стратегії інтерпретації міфологічних символів, метою яких є 
формування механізму комунікації з масовою свідомістю»190. 

При цьому, глибше задумуючись над питанням міжрелігійної 
спільності/спорідненості, ми повинні чітко усвідомлювати, що, маючи 
символьну природу свого функціонування, міф, як своєрідний кодифікатор, 
вийшов з первісного, сакрально обумовленого й сакрально обумовлюючого 
прадавнього минулого, за якого мало не всі сфери життя були виявом 
сакрального. У кожному разі розрізнити сакральне/профанне в первісну 
епоху, якої б сфери життя це не стосувалося (землеробства, тваринництва, 
гончарства, влади, ба й війни) заледве чи й можливо, оскільки тієї пори 
людська діяльність ототожнювалась з сакральним. Свідченням цьому може 
слугувати бодай те, що в давньоримську епоху в родинному середовищі 
«Vaticanus» виступав символічним обожненням першого дитячого крику, 
«Fabilinus» – першого вимовленого слова; «Educa» – вміння споживати їжу, а 
«Рotina» – вміння пити … Що ж до психо-емоційного життя землероба, то ці 
ніші заповнювали образи Цицери, яка символізувала богиню землеробства, 
Веруактора, Репаратора та Інпорцитора, які відповідно означували перше, 
друге та третє зрихлення поля, Інситора та Обаратора, які символізували 
посів та чергове переорювання поля. 

То ж, враховуючи те, що картина міжрелігійного синкретизму вражає 
складністю і, зокрема, дозволяє стверджувати, що культурні традиції народів 
різних континентів буквально зіткані із міфів чи, щонайменше, пройняті 
їхніми мотивами, ми з цілковитою підставовістю готові пристати на 
слушність твердження М. Еліаде, який, виходячи з дещо ширших 
дослідницьких засягів та з уваги на розірваність безпосереднього зв’язку між 
священним минулим і профанним сьогодні, наголошував: «Оцінити глибину 
урвища, яке поділяє ці два досвіди – священного і профанного, можна, 
читаючи праці про священний простір та ритуальний устрій людського 
житла, про різні прояви релігійного досвіду щодо Часу, про взаємини 
релігійної людини з Природою та світом інструментів, про освячення самого 
життя людини і про священний характер основних життєвих функцій 
(харчування, сексу, праці і т. п.)»191. Бо йдеться насправді про «два способи 
буття в світі, дві екзистенційні ситуації, які людина розвиває впродовж усієї 
історії»192 і «тим, хто знайомий з релігійним досвідом, вся природа 

                                                 
190 Там само. – С. 17 - 19. 
191 Мирча Э. Священное и мирское . – М. : Издательство МГУ, 1994. – С. 19. 
192 Мірча Е. Мефістофель і андрогін. – С. 10. 
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розкривається як космічна сакральність»193, як суцільна ієрофанія, тоді як 
секуляризованій людині доволі важко, а то й неможливо збагнути відчуття 
священності світу. А це означає, що по великому рахунку, вченому, який би 
хотів зайнятися вивченням типологічних аспектів культово-обрядової сфери, 
належало б починати з осмислення самих витоків релігійних вірувань, 
керуючись тим, що в прадавні часи життя в усій повноті його виявів 
становило сферу сакрального і з огляду на що сама правомірність 
розрізнення сакрального/профанного на ранній порі людського розвитку 
виглядає на недоречність. Але, кажучи так, ми, з іншого боку, маємо 
розуміти, що появі та історичному розвиткові релігії передувало те, що з 
перегодом стане її органічною частиною і елементами чого, насамперед, 
виступатимуть «віра в мертвих та в їхні душі, пов’язані з цим культи, 
ворожбитство (колдунство), казки і міфи, поклоніння природним об’єктам, 
були вони страшними чи чудесними, корисними чи шкідливими… і 
відображали специфічну ідею сили (orenda), фетишизм і тотемізм, культи 
тварин і рослин, демонізм і полідемонізм»194. Це тим більше належить 
розуміти, що одні дослідники вважають магію, фетишизм та анімізм 
складовими елементами релігії, а інші – лише передрелігійними формами, які 
передували постанню релігій в класичному розумінні цього слова. І 
зауважується на цьому ще й тому, що кожне з пойменованих дійств 
становило не тільки передрелігію, а, ввійшовши до складу релігійного 
комплексу в тій чи іншій формі, сприяло пробудженню нумінозного почуття, 
того первоначала душі, виникнення якого також потребує переконливого 
пояснення і яке органічно контамінує не тільки з давніми, а й з сучасними 
віруваннями, надаючи неповторного колориту національному життю-буттю 
будь-якого народу на побутово-фольклорному зрізі життя. У цьому сенсі 
християнський космос Русі-України уявляється напрочуд вабливим 
приводом та прекрасною нагодою унаочнити сказане. Адже в ньому без 
особливих зусиль і зараз можна помітити наявність та поєднання елементів 
різних вірувань й обрядово-звичаєвих дійств, а заодно впевнитися в 
самобутності їхнього сприйняття й переживання на народно-побутовому 
рівні.  

І це тяжіння до симбіозу, йому властивих схрещень й трансформацій, 
взаємовпливів та взаємозалежностей спостерігається на різних (коли не на 
всіх!) етапах цивілізаційного поступу людства, у культурах близьких і 
далеких, у релігіях первісних, примітивно-наївних і тих, що їх називають 
світовими, розвиненими. Докладно описана та ґрунтовно проаналізована К. 
Гірцем релігійна комбінація ісламських, індуїстських та місцевих, південно-
східноазійських схрещень на о. Ява195 дає в цьому сенсі подостатком поживи 
і під оглядом того, що миролюбива вдача яванців все-таки була захитана 
утопою релігійного ексклюзивізму, і з уваги на здатність релігійного фактора 
                                                 
193 Там само. – С. 9. 
194 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с 
рациональным. – СПб. : АНО «Изд-во С.-Петер. у-та», 2008. – С. 184. 
195 Гірц К. Інтерпретація культур. Вибрані есе. – К. : Дух і Літера, 2001. – С. 177. 

166



проникати в інші сфери життя, включаючи його політико-ідеологічні та 
соціокультурні складові, тобто в ті ніші, першу з яких вважають 
«впорядкованою системою смислу та символів, на підставі якої відбувається 
соціальна взаємодія, а другу – моделлю самої соціальної взаємодії»196, у 
вимірах якої ця діяльність набуває характеру суспільних відносин. Адже, 
взаємодіючи зі світськими чинниками, ті фактори сприяли не тільки 
постанню двох по-своєму непримиримих віросповідних угруповань (санкті і 
абанганами), але й детермінували міжрелігійне відсепарування, в розрізі 
якого стимулом речників проісламських переконань став кар’єрний зріст, 
тоді як виразники антимусульманських віронастроїв стоїчно ратують за 
повернення до «чистих» і «первісних» яванських вірувань197, вживаючи для 
того всіх можливих засобів. 

Рясніє історія й просто-таки пікантними подробицями про те, що на 
грунті релігійних вірувань корінного народу виникали боги-двійники. У 
кожному разі, те, що сталося в процесі греко-римської міжрелігійної 
взаємодії доби еллінізму і в контексті чого відносно бідна та принципово 
відмінна від грецької символіка римського пантеону божеств була 
подостатком компенсована багатством античного символізму, може 
слугувати прикладом показовим. Принаймні, міжрелігійний синкретизм цієї 
доби вражає з кількох міркувань, а конче тим, що в результаті інтенсивного 
засвоєння чужорідних елементів на базі римської культури постали своєрідні 
пари божеств або їх двійники на кшталт «Афродіта – Венера», «Зевс – 
Юпитер», «Арес – Марс», «Посейдон – Нептун», «Аїд – Плутон», «Гефест – 
Вулкан», «Артеміда – Діана», «Гера – Юнона» та ін. Ця ж закономірність 
простежується й на рівні римсько-етруської взаємодії, внаслідок якої 
аналогом богині Тіні став виступати Юпітер, Уни – Юнона, Менфри – 
Мінерва. Якщо згадаємо, що трансформативна специфіка спостерігалася і в 
сферах, що стосувалися семантики державного символізму, де властиво 
релігійне та питомо державне фактично не розрізнялися, то матимемо 
прекрасну нагоду говорити і про ті далекосяжні наслідки, які передвизначать 
сакральну специфіку державного правління Римської імперії на прийдешні 
століття. А вони, опріч іншого, потужно вплинуть на становлення універсуму 
майбутньої західноєвропейської цивілізації (чого вартує образ латинського 
лавра як символу успіху й перемоги!). 

При цьому, актуалізуючи дихотомію сакральне/профанне, аксіологія 
якої позірно складається на користь раннього періоду релігійного розвитку, 
здається доречним уникати надмірної ідеалізації категорії сакрального, що 
нерідко проявлялася у таких формах та з таким смисловим наповненням 
(згадати б сексуальні шаленства, самокастрування, агресивні 
жертвоприношення, канібалізм та ін.), від яких потерпали і безпосередні 
учасники ритуалу, і сторонні спостерігачі дійства198. До таких виявів, 

                                                 
196 Там само. – С. 173. 
197 Там само. – С. 181. 
198 Там само. – С. 116. 
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зокрема, відносимо ритуальні культи, що були пов'язані «з образами 
пасивно-страждального бога, який помирає-і-воскресає, та (вже) 
неактивного, творчо-руйнівного жіночого божества (Іваннита Думузі, Іштар 
та Таммуза, Кібели та Атіса, Астарти та Адонісата ін.)»199. Окремі з тих 
ритуальних шаленств взагалі вжахають і суворістю, і розбещеністю, і 
агресивністю. То ж не дивно, що з перегодом, на певному етапі 
цивілізаційного поступу такі практики звужали сферу свого застосування, а 
то й взагалі були віднесені до неприйнятних та виведені із вжитку. Така 
тенденція, зокрема, спостерігалася в Стародавній Греції, де, скажімо, в VI 
сторіччі до н. е. хоча й зберігалися архаїчні ритуали (фалосорія, похід 
переряджених у теріоморфних масках), однак вони або були зведені до 
мінімуму, або ж замінені виставами, змаганнями та урочистими процесіями.  

З іншого боку, вказуючи на позитивну динаміку еволюційного 
розвитку релігійних вірувань, ми не маємо обходити дослідницькою увагою 
того безперечного факту, що в Греції та Римі елліністичної пори неподобств 
й надмірностей сакрального окрасу не бракувало. Красномовним 
підтвердженням сказаному можуть слугувати культ Діоніса з йому 
властивими екстатичними танцями, музикою та сексуальною свободою; 
описані у «Історії» Геродота шаленства жерців, які в екстазі заподіювали собі 
рани200 на святі в честь Ісиди, а вже поготів криваві обряди самокастрування 
в містеріях Аттіса та Кібели, що були пов’язані із «споконвічно римською 
богинею сівби Опс»201. Щобільше, як то випливає зі змісту знаменитої 
трагедії Єврипіда «Вакханки» (перша вистава 406 р. до н.е.) та «Справи про 
Вакханалії», описаної Тітом Лівієм 186 р. до н. е., оргіастичні ритуали мали 
місце в такій кількості, що Сенат, з метою запобігання розбещеності молоді, 
навіть був змушений видати постанову про заборону вакханалій, а до 
значного числа втаємничених вжити репресивних заходів202. Особливо 
шанованими були містерії, які відзначалися «релігійним синкретизмом та 
цікавістю до сотеріологічної тематики»203 з езотеричними культами та 
обрядами для втаємничених включно. І такий стан речей, крім іншого і не в 
останню чергу, пояснювався експансіоністською політикою Римської імперії, 
внаслідок чого було скорено чимало народів Сходу і у зв’язку з чим дійшло 
до значного поширення в греко-римському світі екстатичних культів «із 
Фракії, Фрігії та Східного Середземномор'я»204, тобто з регіонів, які помітно 
                                                 
199 Солонько Л. А. Еволюція стародавніх ритуальних практик у процесі формування 
діяльнісного світогляду // Мультиверсум. – 2014. – Вип. 3 (131). – С. 116. 
200 Геродот. Історія в дев'яти книгах. – К. : Наукова думка, 1993. – Т. ІІ. – С. 61. 
201 Солонько Л. А. Еволюція стародавніх ритуальних практик у процесі формування 
діяльнісного  
 світогляду. – С. 119. 
202 Емельянов В. С. О науке и цивилизации. Воспоминания, мысли и размышления учёного. – 
М. : Мысль, 1986. – С. 122. 
203 Солонько Л. А. Еволюція стародавніх ритуальних практик у процесі формування 
діяльнісного світогляду. – С. 119. 
204 У кожному разі свята на честь Діоніса-Загрея, що прадилися у VІ – V сторіччях до н.е., 
дають цілковиті підстави говорити про їхній зв'язок із фракійським богом Сабазієм. 
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відставали в розвитку від сусідніх «високих цивілізацій»205 і вплив яких сягає 
далекого VІІІ ст. до н. е. Те ж, що подібні культи прийшлися римському 
загалу до вподоби та розширювали коло своїх симпатиків, свідчить історія 
наступних сторіч, аж до утвердження провідних позицій християнства 
включно, коли суспільні ритуали було зовсім або ж здебільшого очищено від 
екстатично-оргіастичних елементів, а їх універсальна значущість стала 
поєднуватися з ідеєю «другого, духовного народження, здобуття безсмертя, 
спасіння за життя та після смерті, прилучення до Бога»206. 

Іноді, щоправда, в процесі міжкультурної взаємодії релігійного 
кшталту за визначальні фактори впливу правили інші чинники. Приклад 
Месопотамії у цьому контексті може здатися показовим, бо прекрасно 
унаочнює логіку, згідно з якою міська культура в межах однієї й тієї ж 
держави доволі негативно реагувала на брутально-вульгарні аграрні культи, 
повсякчас і не без успіху намагаючись від них звільнитися. Принаймні, 
вказуючи на якісно вищий рівень урбаністичної цивілізованості, 
В. Ємельянов, зокрема, відзначає, що з перегодом підсвідомі акти 
агресивності витіснялися чи ж пригашувалися більш гуманними 
священнодіями, а з тим відійшли в минуле «жертвоприношення (у вавілонян 
їх замінено принесенням у жертву бога, який согрішив), канібалізм, зведено 
до мінімуму культи жіночих божеств (особливо богинь-матерів) і 
покровителів тваринництва, культи божеств полювання та збирання, не 
згадуються ненормативні сексуальні акти (подібні до самозапліднення 
божества в єгипетському міфі та ритуалі)207.  

Зрештою, глибші спостереження дозволяють говорити і про 
трансформацію сприйняття концепту священного – того базового поняття, 
смислову оптику якого дедалі інтенсивніше визначатимуть раціональні 
доцільності та етична складова і в контексті якого, кажучи словами Р. Отто, 
«пройшовши через низку ступенів, «демонічний жах» підноситься до рівня 
«страху богів», а згодом і до «страху Божого»208. Як наслідок, «Daimonion 
стає theion, страх – благоговінням. Розкидані і сплутані почуття стають 
religio. Жах стає священним тремом. Відносні почуття залежності й 
блаженства у зв’язку з numen перетворюються на абсолютні. Хибні аналогії й 
асоціації відокремлюються й відсікаються», а Numen стає воднораз і Богом, і 
божеством. Але, щоб так сталося і склалося в житті роду людського мали 
майже повсюдно відбутися кардинальні, а іноді й радикальні зміни та 
перетворення, з якими нумінозне набувало здатності притягувати «до себе як 
соціальні ідеї, так і індивідуальні ідеали кожного, справедливого і доброго» і 
у зв’язку з чим «священне» стає «добрим», а «благо» – «святим», 

                                                 
205 Солонько Л. А. Еволюція стародавніх ритуальних практик у процесі формування 
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«священним», поки, зрештою, не відбувається таке їх нерозчленоване 
плавлення, за яких «святе» стає одночасно і «добрим», і «священним».  

Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку засоби вираження 
нумінозного як синоніму іраціонального та антоніму раціонального 
«вписувалися» в смисловий ландшафт будь-якої релігії специфічно й 
неповторно, не заперечуючи, однак, того, що історичне й культурно-
мистецьке середовище, а конче магічні уявлення, знаки, знаряддя, ритуали на 
ті процеси справили істотний вплив, полонячи уяву ритмікою рухів, 
піднесеністю почуттів, формою відображення, процесуальною таємничістю 
тощо. А що магічна нумінозність в своїй релігійній питоменності різна й 
інтерпретативно незіставна дозволимо судити з розмаїття базових понять, з-
поміж яких, скажімо, в даосизмі, над інше, важать сокровенність «ніщо» й 
«порожнеча», у традиції християнського богопереживання – містична 
темнота й безмовність, а в конфуціанському Китаї – порожнеча й 
просторовий чар культових шедеврів. Те, що досягається засобами 
музичного впливу, за якого тиша і стишеність, а бува й оркестрове безмов’я 
досвідчують те, що не здатна передати божественна сфера музичного звука, 
налаштовує на особливий лад викладу, не залишаючи сумніву, що навіть для 
вуха того, хто зовсім не знається на терціях, піано чи/та фугах, ті музичні 
верлібри «розкривають» тайну неба, її недовідомий, збуджуючий, 
піднесений, спонукальний, переображуючий… зміст. Якщо при цьому 
перенесемо алюзії нумінозного кшталту на сферу старозавітних та 
новозавітних текстів, то і в цьому випадку матимемо подостатком підстав 
для роздумів, діапазон яких простягатиметься від демонічного жаху, що ним 
пройняті окремі персонажі Біблії, до цілого комплексу спостережень над 
еволюцією релігійних чувань, в яких зростаюче на силі моралізування та 
раціоналізація нумінозного правили за провідні начала. Книги Ісайї, Ієзекіїля, 
Йова, в яких Бог понятійно прояснюється як «всемогутність, благо, мудрість 
та вірність» і згідно зі змістом яких «Немає Бога, крім Бога Ізраїля, бо він 
абсолютно святий. Немає й Закону, крім Закону Яхве, бо він не просто 
добрий, але одночасно і святий»209 чи Євангельський остов понять «зовсім 
інше», «небесне», затемнене і сповите справжніми мотивами «релігійного 
жаху», що слугували передвістям настання «близького Царства» та кінця 
світу, живитимуть снагу месіаністичних очікувань та духовного 
переображення.  

В цьому ж зв’язку гоже було б сказати і про віру як дар Божий, що не 
тільки втішає душу, заспокоює сумління та гамує почуття, але й досвідчує 
тремтливу драму особистісного переживання самоти пустині, мук 
богопокинутості, в цьому, – кажучи словами Сузо, – неосяжному 
сокровенному надбожественному, де … перебуває якась відчутна всіма 
чистими духами граюча безосновність», ті безодня, надрозумне й незреченне, 
що править за вихідний пункт роздумувань великих містиків, за той образ 
божества, подвоєність якого означують концепти блага й любові та гніву і 
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«ярості»210, те, додамо від себе, на що свого часу зізріло людство і що з часом 
майже втратило. Принаймні, якщо в нинішньому християнському культі 
«святість» та «Божий гнів» становлять не більше, ніж предмет моралізування, 
то не зайве було б замислитися і над причиною згасання нумінозного, того, 
що в дилемі священне/профанне становить стрижень розмірковувань і що, 
незважаючи на свою ірраціональну природу, мало б опікуватися виведенням 
пережитого блаженства з темноти почуття в сферу понятійного розуміння, 
удоступненням того, що надміру важко, а то й взагалі неможливо висловити. 

Ширші обрії чи то прямого, а чи ж опосередкованого зв'язку 
релігійного культу із соціальною складовою життя, змушують кинути бодай 
побіжний погляд і на цивілізаційні трансформації найзагальнішого плану, 
позаяк вони також обумовили й відображають зміну сутнісних характеристик 
релігійного комплексу по лінії рефлекторно-психологічного світовідчуття, 
світосприйняття та світопереживання. У цьому зв’язку почуваємось 
невідкладної необхідності не тільки вкотре покликатися на змістові 
компоненти статті Л. Солонько, але й фактично вдатися до її реферування як 
того високо фахового зразка підсумкової праці з їй властивими ознаками 
синтетичності та завершеності. Так, вказуючи на об’єктивні чинники 
індивідуації та на зростання особистісного фактора в процесі обрядотворення 
осьового часу, учений, зокрема, зазначав, що цій добі властиві «поява 
держав, розвиток складної системи соціальних відносин, розвиток техніки, 
організація великих мас населення на досягнення певних раціонально 
зумовлених цілей і, як наслідок, достатньо автономне існування окремої 
людини, становлення індивідуальності»211. При цьому, обґрунтовуючи, що на 
певному етапі постала нагальна потреба обробки існуючого «міфологічного 
матеріалу, його адаптації під нові реалії та інтерпретації з точки зору 
пріоритетів людини індивідуальної», учений зосереджує виняткову увагу на 
її універсальному характері, тобто на тій всезагальності, що охоплює «всі 
регіони стародавнього світу – Китай, Індію, античний світ та Близький Схід» 
і за якої «центральним актором людської драми стає вже індивід», те, що в 
історичному плані було покликане заступити архаїку міфо-ритуальної 
традиції. Результатом такої, як на тому і наголошується Л. Солонько, 
«інтерпретації стало народження великих особистісних релігій – 
християнства, буддизму, ісламу», а їхнє постання, своєю чергою, 
знаменувало кількасотрічне тяжіння до досягнення гармонії «між 
індивідуальним діяльнісним виміром людини та її позадіяльнісною 
складовою»212. У конкретніших конотаціях та більш поглибленому 
сприйнятті цієї тенденції, що в хронотопі осьового часу набула неабиякої 
потужності, щойно зазначене означає, що: 
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– «Осьовий час характеризує повсюдне відчуття недієздатності 
традиційних міфо-ритуальних практик і спроби їх переосмислення крізь 
призму людської індивідуальності»213. 

– «Ускладнення та посилення діяльнісної складової людської 
активності призводить до подальшого відокремлення сакрального від 
профанного». 

– «Дедалі більша суб'єктивна чутливість до діяльнісних алгоритмів 
обертається повсюдною нечутливістю до сакрального начала й виведенням 
останнього за рамки реальності»214. 

– З чітким розділенням світу на природний та надприродний, останній 
«задавав людині уявлення про певні сакральні зразки, до яких повинен 
прагнути профанний світ.  

– «Розмежування між належним та дійсним стало новим етапом у 
розвитку діяльнісної рефлексії».  

– «За рефлективною активністю стояло уявлення про те, що досягнення 
контакту з дедалі віддаленішим світом сакрального можливе шляхом 
дотримання певних зразків, що їх задає світ сакрального, причому самі 
зразки орієнтовані на умови людського існування в діяльнісному світі».  

– «Якщо міфо-ритуальному періоду властива доступність сакрального 
виміру, то на цьому етапі історії сакральне ставало майже виключно цариною 
умогляду, а не реального індивідуального досвіду». 

Зрештою, неухильно наслідуючи дослідницьку логіку мислення 
Л. Солонько, можемо підсумовути разом із ученим: 

– «Осьовий час демонструє потужне прагнення індивідів до 
переживання почуття священного, тугу за божественним виміром буття, 
потяг до богошукання і водночас усвідомлення драматичної, практично 
нездоланної дистанції між сакральним та профанним». 

– «Головним пафосом світоглядної рефлексії є пошук шляхів 
возз'єднання із сакральним», сам процес осягнення якого позначений 
практично всім спектром «можливих рішень», що спричинили як «створення 
суто раціональних за своїм духом філософських систем спасіння (не 
випадково це час великих філософів), [так] і створення нових форм 
релігійності, засадовою для яких є особистісна інтерпретація досвіду 
священного (християнство, буддизм, іслам)». 

Отже, кажучи в цілому і назагал, «доба осьового часу дала людині 
досить надійний механізм зв'язку діяльнісного та сакрального начал…, який 
проіснував у незмінному вигляді практично до доби Нового часу» і 
основоположним для якого «став принцип діяльнісної інтерпретації 
буттєвого досвіду». 

Воднораз, одностайно пристаючи на те, що парадигмальний злам доби 
Модерну доволі потужно вплинув на архітектоніку відносин теоретичного й 
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знаково-обрядового аспектів релігійного феномена, а подекуди й подеколи на 
її переосмислення, погодимося апріорі з тим, що Новий час демонструє 
зовсім іншу картину, в контексті якої: 

– «спостерігається якісний стрибок у розвитку рефлективного начала», 
сутність якого «зводиться до домінування «об'єктивістських» тенденцій у 
рефлексії над суб'єктивно-мотиваційною рефлексією попередніх епох» і який 
пояснюється, насамперед, розвитком «машинного виробництва та пов'язаних 
з ним успіхах в оволодінні світом» або, кажучи узагальнено, спричинюється 
піднесенням «значення наукового погляду на світ»215; 

– «об'єктивістська рефлексія, для якої найважливішу роль відігравало 
уявлення про існування певних об'єктивних законів, що керують світом та 
людиною, відкриття та дотримання яких відповідає інтересам людини, 
здобула абсолютну першість перед традиційною суб'єктивістською 
рефлексією, що розглядає світ як арену активності певних надприродних 
істот, пізнання мотивів яких і є основною метою рефлексії»; 

– за … домінуванням об'єктивістської установки в рефлексії стоїть 
«певне світовідчуття, яке наділяло науково-технічне ставлення до світу 
особливим сакральним статусом, убачало в науковості шлях до спасіння, до 
здобуття втраченого зв'язку з космічним, сакральним виміром людського 
життя»; 

– «таке ставлення до науковості пов'язане з реверсійним 
використанням характерного для людської культури «мотиваційного» блоку, 
система цінностей якого включає в себе так звані екзистенційні та соціальні 
цінності» і які несуть на собі відблиск як космічного, сакрального, так і 
екзистенційних цілепокладань. 

З того бачимо, пов’язавши заповітні мрії з прагматикою наукових 
досягнень, людина Модерну пішла шляхом науково-технічного прогресу, 
ототожнюючи наукові відкриття з дарами благодаті та вбачаючи в розумі 
запоруку не тільки свого звільнення від численних залежностей, але й своє 
ідеальне майбутнє. А з тим модерна ситуація в її повсякденних виявах стала 
нагадувати теургію міфо-ритуальної доби з тією різницею, що критерієм 
«всього і вся» відтоді і значною мірою дотепер виступає «науковість», тобто 
такий критерій оцінювання, згідно з яким «всі позараціональні способи 
пояснення суб'єктивного перебувають під підозрою. Однак, «людина 
діяльнісна, - як на тому слушно наголошує Л. Солонько, – яка ототожнює 
себе із самосвідомістю, на кожному кроці стикається з існуванням могутніх, 
непідвладних самосвідомості суб'єктивних сил, свого роду демонів, які 
постійно втручаються в процес раціонального, діяльнісного самовизначення 
людини…, яке покликане підпорядкувати та асимілювати інші, 
позаособистісні, тобто не підпорядковані самосвідомості частини людської 
суб’єктивності»216. 
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Новий відлік реальності, на думку Л. Солонько, настає в 1820-х роках, 
що знаменували початок сучасної гуманітарної кризи. Її провіщенням стали 
здобутки в царині мистецтва, літератури та філософії і, насамперед, 
«конфлікт буттєвого та діяльнісного підходів до дійсності – конфлікт, який 
проявив себе і на рівні людського існування, і в суб'єктивній сфері і який 
спричинить те, що «в людському житті зростатиме й значення суб'єктивного 
центру, покликаного забезпечувати перебіг діяльності» тут і тепер217. 

А це означає, що дослідження культово-обрядового комплексу в усіх 
його можливих інтроспекціях потребує неодмінного врахування як 
віросповідно-богословських засад, так і чинників етноментального, 
суспільно-ідеологічного, культурно-мистецького та загальноісторичного 
характеру. Оскільки обрядова практика буквально проростає в культуру 
кожного народу, стає священною традицією його духовного життя, без якої, 
зрештою, почасти неможливо збагнути ані його зміст, ані значення, ані 
символіку, тобто те, без чого не можуть бути дешифровані доктринальні 
положення конкретної конфесії чи деномінації, властиві їм уявлення, ідеї, 
догмати. З іншого ж боку, в процесі свого відтворення культовий текст немов 
би означує зворотню перспективу – зв’язок церковно-релігійного обряду з 
народними віруваннями та специфікою їхнього звершення. При цьому 
опозиція сакральне–профанне як два споріднених способи світовідчуття та 
світопереживання нерідко стирається (= мінімізується), а смисловий 
перфекціонізм релігійних адептів майже редукується. 

Отже, виходячи з вище зазначеного, можемо підсумувати, що в процесі 
історичного розвитку: 

- кожна релігія, а з перегодом і їхні конфесії та деномінації, виробляли 
власні обрядові системи або ж елементи культових дій, надаючи їм 
відмінного ідейно-символічного та образного значення; 

- у обрядовому культі первісних (=ранніх) релігій виразно проступав 
праксеологічний аспект приборкання стихій природи або умилостивлення 
тотемних тварин з їм властивими ритуальними танцями довкола певних 
зображень та їх супроводжуючих заклинань і камлань;  

- наукові напрацюванння в царині генетико-типологічної спорідненості 
культово-обрядового комплексу на міжрелігійному рівні дозволяють 
говорити про функціональну спільність цілого масиву ритуально-обрядових 
практик (молитви, піснеспіви, священнодії, пости, жертвоприношення тощо); 

- культово-обрядовий комплекс сферою храмової священнодії не 
вичерпується, і, охоплюючи царини, які притаманні більшості релігій, має 
позацерковні вияви; 

- відображаючи ексклюзивістську природу кожного релігійного 
феномену, культово-обрядова сфера перебуває в залежності від внутрішніх та 
зовнішніх факторів найрізноманітнішого ґатунку і здатна, як культовий 
текст, розгортати його зворотню перспективу; 
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- богослужіння як знаково-символічна основа культу з його складною і 
багатою різноконфесійною обрядовістю формувалися упродовж сторіч і нині 
становлять довершену мозаїку виголошень, піснеспівів, медитацій, молитов, 
кадінь, ритуальних дій тощо; 

- дослідження культово-обрядового комплексу в усіх його можливих 
інтроспекціях потребує неодмінного врахування конкретно-релігійних 
специфікацій як віросповідно-богословського (уявлення, ідеї, догматичні 
положення), так і етноментального, суспільно-ідеологічного, культурно-
мистецького та загальноісторичного характеру. 

 
3.3 Християнський культово-обрядовий комплекс:  

з історії становлення та знаково-символічні експлікації 
 
Кожна релігія являє собою окремий, неповторний і унікальний світ з 

власною сакральною символікою та аксіологією мислення. Підтвердженням 
цього можуть служити розмірковування Дж. Сантаяни. В книзі «Разум у 
релігії»218 він, зокрема, зауважував: «Будь-яка спроба розмовляти, не 
вживаючи при цьому якоїсь конкретної мови, така ж безнадійна, як і спроба 
мати релігію, яка б не була релігією конкретною… Адже кожній живій, 
дійовій релігії притаманні свої відмітні ознаки. Сила релігії полягає в її 
особливому й дивовижному посланні та в тому напрямі, який це одкровення 
надає життю. Перспективи, які вона відкриває, й таємниці, які вона пропонує, 
– це ще один світ, в якому можна жити, і цей інший світ – незалежно від того, 
чи сподіваємося ми коли-небудь до нього перейти, – в нашому розумінні і є 
релігією»219.  

У цьому сенсі сама спроба збагнути у що і як вірять християни 
дорівнює осягненню в найзагальніших рисах історії культово-обрядового 
становлення християнського богослужіння з тільки йому властивого 
понятійного апарату та символьно-знакової системи. Але перше, з чого треба 
виходити та чим керуватися і дослідникові релігієзнавцю, і вченому 
богослову, так це те, що домінантними величинами християнського культу 
виступають, насамперед, аксіологічно навантажені переживання: хресної 
жертви Ісуса Христа, який у той спосіб покутував гріхи світу та освятив 
людство загалом і кожного віруючого зокрема (Єв. 8: 1 – 6, 11 – 14; 24 – 26; 
10: 11 – 14); зіслання Святого Духа воскреслим Ісусом Христом на своїх 
учнів як підставу апостольської наступності та звершення відповідного 
культу (Ін. 4: 23 – 24).  

Хоча ширший контекст такого дискурсу, згідно християнського 
віровчення, включає також богопереживання Ісусових втілення, життя, 
смерті, воскресіння, а головно викупної жертви Христа за гріхи людства, що 
завжди становила стрижень культово-богослужбових уваг, того, що 
виступало для віруючих і виступає дотепер сакральною складовою чувань, 

                                                 
218 Santayana G. Reason in Religion. – NY., 1905. – P. 15. 
219 Цит. за : Гірц К. Інтерпретація культур. – К. : Дух і Літера, 2001. – С. 104. 
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життя в Христі й з Христом. Проте релігієзнавчий аналіз можливість такого 
підходу виключає, базуючись на принципах історизму, раціональності й 
об’єктивності. 

То ж сама спроба осягнути символьно-знакову систему християнського 
богослужіння, йому притаманну культово-обрядову практику потребує 
особливого проникнення у сферу важкоосяжного й недовідомого, 
втаємниченого й найдовершенішого, у те що de facto становить неповторну 
модель світу і характеризується напрочуд багатим арсеналом священнодій, 
які за віки свого становлення зазнали значної еволюції і позначені 
інтерпретаційною пістрявістю. Їх своєрідним конституюючим принципом та 
генералізуючим началом для релігійно мислячого дослідника завжди 
виступало богоодкровення – книги Старого та Нового завітів, а власне 
біблійні звіщення, які свого часу не тільки стали базисом формування 
богослужбових священнодій християн різної конфесійно-деномінаційної 
належності, але й викликали та продовжують викликати у серцях віруючих 
людей почуття благоговіння та священний трем.  

Намагаючись скласти скільки-небудь об’єктивне враження про 
культово-обрядову сферу християнства, а конче про ступінь її вивченості та 
палітру дослідницьких зацікавлень, нам здається вкрай важливим 
враховувати також духовно-інтелектуальний контекст останніх сторіч та 
релігієзнавчі напрацювання, дарма що більшість з них мають опосередковану 
дотичність до нашої теми. У кожному разі, займаючись вивченням вірувань 
скорених народів, християнські місіонери, як і дослідники колоніальної 
Європи, дали чимало підстав для здивування та й призадуми на цілим 
комплексом питань, що найбезпосередніше стосувалися і культово-обрядової 
сфери християнства. Принаймні, саме їм належало б відписати заслугу, 
виходячи з якої народи світу отримали прекрасну нагоду значно 
вдосконалити свої знання про нами репрезентований компонент релігійного 
феномену чи ж довідатися або переконатися, що, скажімо: 

- жертвопринесення в його найрізноманітніших формах поширене 
повсюдно – в Африці й Австралії, Індії і Японії, в Азії і Америці220; 

- вживання просфори після літургії або 3-ій, 9-ий та місячний 
посмертний цикл, який сумарно складав 40 днів, має різні модифікації в 
релігійних традиціях багатьох народів; 

- тибетські ламаїсти, як і християни, у властивий тільки їм спосіб 
уживають дзвони, дарохранительницю, кадила, кропила, посох, ризи, 
благословення, молебні, свячену воду, практикують вигнання бісів та обряди, 
які нагадують хрещення, покаяння та причастя;  

- символічним аналогом християнського агнця Божого виступає не 
тільки єврейський козел відпущення, але й арабські півень чи курка; 

                                                 
220 Принципова відмінність полягала в тому, що жертвопринесення в тубільних народів 
зберегло первісні форми та давнє сутнісне наповнення. Ще в ХV ст. ацтеки Мексики 
приносили в жертви десятки тисяч людей, смерть африканського вождя могла коштувала 
життя 30 тисячам підлеглих тощо. 
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- віру в троїчність божества сповідували і вавилоняни (поклонялися 
небесному володарю Ану, богу землі Еллію та богу води Ейя), і єгиптяни 
(вшановували божественну родину Осіріса, Ізіду та їхнього сина – спасителя 
Гора), і індуси, зображаючи Шиву з трьома головами; 

- до Ісуса Христа воскреслими богами вважалися Осіріс, Тамуз, Аттіс, 
Діоніс та ін.; 

- поклоніння трьох волхвів наявне в дохристиянському життєписі 
Мітри; 

- Богородицею вважалася також єгипетська богиня хліба Ізіда; 
- сатана як антипод Бога, пекло як місце покарання грішників, рай як 

винагорода праведникам являють собою алюзії більш давніх вірувань; 
- культ християнських святих, серед яких розрізняють апостолів, 

пророків, мучеників, преподобних, праведників …, вельми суголосний з 
язичницьким культом пошанування героїв; 

- вчення про апостольське наступництво в християнській Церкві 
генетично споріднене з іудейською та язичницькою традиціями; 

- християнський культ покровителів різних міст має язичницькі 
протоаналоги; 

- прообразом християнського храму як земного пристановища 
небожителів та незримої присутності в Тройці славимого Бога виступають 
священні будинки язичників; 

- молитва «Господи, помилуй» дуже нагадує вітання рабів древнього 
Рима «Господи, помилуй негідного твого раба», що було звернене на адресу 
свого володаря; 

- сорокаразове промовляння молитви «Господи, помилуй» під час 
повечір’я та полуночниці має свої протоаналоги і в тибетській практиці лам; 

- чимало християнських молитов нагадують переклади гімнів різних 
релігій221 (молитва «Отче наш» майже цілком взята з юдейської молитви 
«каддиш»; в акафістах Божій Матері вживаються ті ж епітети, що і в так 
званій «літанії Ізіди»222 та давніх заклинаннях єгиптян223; 

- поклоніння хресту як символу спокутування людських гріхів було 
відоме задовго до християнства серед розмежованих величезними 
просторами народів Австралії, Океанії, доколумбової Америки, Нової 
Зеландії, Мексики224, а також в культурі Шумеру, Вавилону, Єгипту, Китаю, 
Ірану, Індії, Греції та Риму; 

- якісь із традицій християнської іконографії могли бути успадковані не 
тільки з античного живопису, але й із давньоєгипетських зображень225; 

- лампада та свічки використовувалися ще в язичницьких культах як 
пережиток більш раннього жертвоприношення у вигляді меду та воску; 

                                                 
221 Емелях Л. И. «Загадки» христианского культа. – Л. : Лениздат, 1985. – С. 123. 
222 Пор. «рання зоря», «морська зоря», «зосередження мудрості», «небесні брами»… 
223 Пор. «Радуйся, донька Заходу», «Радуйся, ліствице небесна»… 
224 Емелях Л. И. «Загадки» христианского культа. – Л. : Лениздат, 1985. – С. 133. 
225 Там само. – С. 147. 
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- християнській символіці вогню передувала його етруська й римська 
традиції; 

- числові структури різних релігійних утворень перебувають у певному 
смисловому перегуці (зокрема, число сім як символ повноти християнської 
благодаті відповідає також семи планетарним небесам в буддизмі, а також 
входить в символьно-ритуальний комплекс релігій народів Індії, Центральної 
Азії та Близького Сходу); 

- обряд миропомазання має глибоке історичне коріння і сягає традиції 
помазання жиром серед племен Східної Африки, Древнього Єгипту, Ізраїлю; 

- «різні жести, пози, поясні й земні поклони, коліносхиляння, поклін 
головою, зведення очей до неба і т. д. були відомі задовго до християнства в 
єгипетському та буддійському богослужіннях»226; 

- християнський обряд очищення як символ духовного катарсису 
людини відомий з найдавніших часів;  

- таїнство євхаристії нагадує ритуальну трапезу, в процесі якої поїдався 
тотем; 

- традиційні для Пасхи крашанки і паски побутували також в культурі 
слов’ян-язичників; 

- свято Тройці увібрало в себе елементи язичницького культу 
рослинності; 

- тілесне сходження на небо як мотив переходу із одного світу в інший 
зустрічається в багатьох давніх культурах; 

- цілий ареал образів душі птаха, «крил душі» та переказів про політ як 
розрив із щоденністю наявний у більш ранніх релігіях. 

І цей перелік релігійних спільностей, які нерідко розглядалися крізь 
призму прямих чи опосередкованих запозичень християнства або ймовірних 
на нього впливів, справді вражає і до того ж не вичерпує своєї повноти. 
Однак, скільки б ми не говорилося з приводу можливих запозичень, 
схрещень, синтезацій, протидії і взаємодії, притягування і відштовхування, 
сподіваємося, не буде зайвим повторитися, що навіть з огляду на високу 
ймовірність таких впливів, вони аж ніяк не можуть підривати головного: 
постаючи на багатому духовно-інтелектуальному ґрунті різних народів, 
християнство, в тому числі і його культово-обрядова сфера, взяло те з 
релігійної скарбниці світу, що видалось затребуваним та надавалося до 
наповнення властиво християнським змістом. Якісь із тих 
схожостей/спорідненостей, напевне, можна було б достосувати й мови, яка 
має напрочуд широкий ареал свого застосування в процесі звершення 
священнодій (промовлянння, спів, виголошення молитов, проповідей) й, 
охоплюючи всі світи, є тим даром та космогонічною силою, що породжена 
вселенським законом і визнається сакральною настільки, наскільки виражає 
істину засобами ритуальної дії.  

До того ж, коли мовиться про культово-обрядову сферу релігії взагалі і 
християнства зокрема, то мали б розуміти, що вона: 

                                                 
226 Там само. – С. 125. 
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- має як храмові, так і позацерковні вияви, остання з яких проявляється 
як у звершенні різних «надомних» триб (сповіді, причастя, соборування, 
освячень, панахид …), так і в формі ритуалізованих народних святкувань 
(водіння кози, колядування, щедрування, масляна, проводи тощо); 

- прочитується адекватно тільки в межах конкретної релігійної 
системи, перебуваючи в прямій залежності від догматично узасаднених 
положень окремо взятої конфесії чи деномінації; 

- становить цілісну знакову систему з тільки їй властивою символікою, 
жестами, рухами, поняттями, мовою, піснеспівами, іконографією, 
священичим вбранням, церковною атрибутикою тощо;  

- суворо регламетована227, у зв’язку з чим кожний порух, жест, вислів, 
дія потребують чіткого уставного дотримання та послідовності виконання.  

Воднораз, усвідомлюючи, що вплив віронавчального компоненту 
християнства на формування культово-обрядову практики, був безперечно 
визначальним, ми маємо подостатком підстав говорити, з одного боку, про 
його специфіку та своєрідність, а з іншого, – про потужність позацерковних 
факторів, які давалися взнаки упродовж тривалого періоду становлення та 
розвитку християнського культу в усій множинності його конфесійно-
деномінаційних виявів. Принаймні позацерковні чинники та ними зумовлені 
процеси й тенденції в межах християнської ойкумени виявилися настільки 
істотними, що спричинили появу цілого кола культово-обрядових сімей. 
Згадати б наразі Антіохійську та Олександрійську обрядові сім’ї, а також 
Західну обрядову спільність з її окремими групами та ізводами. Щось 
подібне простежується також і в кожній з Церков власного права, до яких 
належать Антіохійська, Вірменська, Константинопольська (Візантійська), 
Латинська, Олександрійська та Халкидонська Церкви228. Адже в межах 
окремого обрядового комплексу порізненість буває настільки очевидною, що 
дає підстави для його виокремлення за національною ознакою, в контексті 
чого, зокрема, на візантійському базисі, виділяють для нас важливі грецький, 
арабський, грузинський, український, російський та інші обрядово-культові 
інваріанти229. І йдеться наразі про це тільки тому, щоб збагнути, яким 
багатоплановим та строкатим змістом обростатимуть проблемні питання 
осмислення культово-обрядового комплексу навіть в межах чітко 
визначеного релігійного ареалу230, не зважаючи на спільність євангельського 
благовістя та споріднений богословський базис. Принаймні ця 
закономірність проявлялася завжди і повсюдно, в процесі життєдіяльності 
кожного із християнських відгалужень і тільки в йому властивий спосіб 
богослужбового самовираження брало й бере участь у смерті й воскресінні 

                                                 
227 Чин звершення різних християнських богослужінь прописаний в цілому корпусі 
богослужбової літератури – Типіконах, Служебниках, Мінеях, Требниках тощо. 
228 Сахаров П. Обряд литургический // Католическая єнциклопедия. Т. 3 : М. – П. – М. : Изд-во 
Францисканцев, 2007. – С. 989. 
229 Там само. – С. 41. 
230 Горелов А. Культ // Католическая энциклопедия. Т. ІІ : И – Л. – М. : Изд-во 
Францисканцев, 2005. – С. 1425. 
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Ісуса Христа, по-своєму їх сприймало й сприймає, переживало й переживає, 
наслідуючи, що свого часу творив сам Спаситель чи ж чого наставляв 
дотримуватися своїм послідовникам задля спасіння231.  

Під будь-яким оглядом маємо добре розуміти, що історично тривалий 
процес нової релігії був складним, суперечливим і неоднозначним. Через те 
глибше й всебічне прочитання всіх перипетій, пов’язаних із регіональною 
специфікою та церковно-релігійними закономірностями розвитку 
богослужбової сфери, з необхідністю передбачає врахування богословських 
суперечок, якими був уприкметнений увесь період християнського поступу і 
які з особливою інтенсивністю розгорталися в його перші сторіччя. Палка 
полеміка щодо двох природ Ісуса Христа та троїчності божества, а в 
ширшому богословському діапазоні – гностико-агностичні поборювання в 
проблемних межах антиязичницького та антиюдейського протистояння, 
гострі дискусії щодо Особи Ісуса Христа232, співвідношення Вітхого й 
Нового Завітів, способів і критеріїв інтерпретації Священного Писання, 
необхідності розробки нової богословської терміносистеми, дихотомії віри й 
розуму, доцільностей зв’язку християнського богослів’я з античною 
філософією і т. д., і т. п., – все це далеко не повний перелік проблемних 
питань, які більшою/меншою позначилися на розвиткові богослужіння 
упродовж історично тривалого періоду його становлення. 

Через те без бодай побіжного окреслення історії постання 
християнського культово-обрядового комплексу нам буде важко, а почасти й 
неможливо збагнути його вихідні біблійні мотиви та засновкові євангельські 
положення, те, чим винятково переймалися апологети й мужі апостольські, 
великі каппадокійці й репрезентанти олександрійської аллегорези, отці й 
учителі Церкви, з-поміж яких імена Климента Олександрійського, 
Тертулліана, Іринея Ліонського, блаж. Августина та ін. 

Хоча, усвідомлюючи, що біля кормиги непотопного Ісусового корабля, 
який тільки-но виходив у велике плавання бурхливими водами житейського 
моря, стояли різні за своїм євангельським покликанням служителі Бога – 
апостоли і пророки, предстоятелі і вчителі, дидаскали й пастирі-пресвітери, 
єпископи і диякони, сподіваємось, не зайве було б згадати і ймення тих, чиї 
вчення будуть осуджені як єретичні і хто буде підданий суворому остракізму 
та стане поговором. Адже то не тільки прикмети великої християнської 
історії, але й частина того відання, на яке ранньохристиянська Церква була 
чулою і в якому духовно-релігійне й політико-ідеологічне начало не так вже 
й рідко виступало важкоподільним або ж перебувало в тісній органічній 
сполучуваності. 

                                                 
231 При цьому не варто забувати, що з таких же наставлень позискують прибічники інших 
релігій, чин і триб звершення священнодій якими зазвичай обставляється доволі жорсткими 
приписами, церковними санкціями щодо порушників, а умови отримання благодаті ставляться 
в залежність від наявності віри, відповідного налаштування і. т. д., і т. п. 
232 Йдеться про заперечення іпостасного буття Ісуса Христа як Логоса та наголошення його 
людської природи, з чого випливало, що як людина Христос не може спасати, а як Бог не 
може страждати. 
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При цьому, задумуючись над історією становлення культово-
обрядового комплексу християнства, хочеться сподіватися, що якісь заслуги 
у справі формування богослужбової практики чи вироблення священнодій 
бодай на ранньому етапі можна відписати і царственному священству, яке 
тієї пори чулося виняткової відповідальності за збереження скарбів віри та 
розпоряджав правом разом з священичою ієрархією перешкоджати й 
попускати, схвалювати й заперечувати. І якщо висловлене припущення 
заледве чи й можливо довести (як і спростувати!), то в тій гіпотетичності аж 
ніяк не менше підставовості, ніж у твердженні про апостольську 
правонаступність чи, точніше, служіння Дванадцяти апостолів, яке насправді 
«не було ніким сприйняте і нікому не було передане ні за життя апостолів, ні 
після їхньої смерті233.  

То ж, ставлячи перед собою дослідницьке завдання стисло відтворити 
достовірну історію формування християнського богослужіння, воліли б 
наразі лише скласти найзагальніше уявлення про становлення культово-
обрядової практики, яке розтяглося на віки і перебувало під впливом 
найрізноманітніших факторів. Для цього нам, природно, могли б стати в 
знадобі як різні богослужбові книги (в тому числі Служебники, Тріоді, 
Типікони, Мінеї ), так і численні дослідження доволі широкого релігієзнавчо-
богословського діапазону. Однак, не претендуючи на відкриття, візьмем собі 
за привілею покликатись на працю М. Скабалановича – одного з кращих 
учених у цій царині знання і то тільки тому, що він обрав найавторитетнішим 
джерелом відтворення самого процесу становлення різних християнських 
культово-обрядових практик богослужбові устави234. До того ж, дбаючи про 
достовірність свідчень, учений-богослов не забував і про заслуги у цій 
богонатхненній справі найвидатніших християнських подвижників, а 
точніше тих, хто «не знав іншого життя, крім молитви і поста, кому насолода 
«богослужіння дозволяла вживати їжу лише один раз упродовж п’яти днів і 
спати сидьма чи на ногах», хто нерідко завершував свої величні бдіння в 
підпалених та закритих з зовні храмах і чия «мученицька кров іноді 
змішувалася з кров’ю євхаристійною»235.  

Що ж стосується конкретних аспектів порушеної теми, то учений не 
залишив жодних сумнівів у тому, що ранньохристиянська Церква поставала 
на іудейському ґрунті, а її першими членами були євреї, ті, хто з особливою 
ретельністю дотримувався юдейських обрядових форм. І це застереження 
стосується різних аспектів богослужбового кола, в тому числі: музики і співу 
– органічної і невід’ємної складової іудейського церемоніалу, якого пильно 
дотримувалися під час щоденних жертвоприношень, що супроводжувалися 
звучанням священних труб, унісонним співом псалмів та прикінцевими 
                                                 
233 Афанасьев Николай, прот. Церковь Духа Святого. – Рига : Балто-славянское общество 
культурного развития и сотрудничества, 1994. – С. 165. 
234 Хоча перші богослужбові устави на християнських теренах постануть лише у VІІІ ст., 
однак вони є одним із найнадійніших джерел. 
235 Толковый типикон / Сост., предисл. и примеч. М. Скабалланович. 3-е изд. – М. : Издание 
Сретенского монастиря, 2011. – С. 9. 
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вигуками «Амінь. Алілуйя»; храмового освітлення як артефакту іудейського 
святилища, а також кадіння в свята святих, яке знаменувало перенесення 
кривавої жертви; синагогального богослужіння, елементи якого також 
наслідуватимуться; канонів малих (з нахилом голови) і великих (поясних), 
які перейняли й християни, поклоняючись Богові «в дусі та істині»; 
музичних новацій терапевтів, які до «іпофонного та епіфонного співу 
синагоги додали антифонс»236, що в подальшому складе мелосну основу 
християнського богослужіння. Власне на такому тлі й розгортатиметься 
дослідження численних релігійних вірувань «екзотичних» країн, яким 
опікуватимуться як богослови-місіонери, так і фахівці, що стоятимуть біля 
витоків нового міждисциплінарного утворення, що згодом дістане назву 
«релігієзнавство». Через те в тематичних межах нашого дослідження значно 
доцільніше було б говорити не стільки про трансформації в царині культово-
обрядової сфери християнства, скільки про зміну до неї ставлення, а також 
про нові методології її осмислення репрезентантами різних галузей 
гуманітарного знання. ХІХ сторіччя в цьому сенсі може сміливо вважатися 
проривом, адже саме в цьому часі пробудження надій, віднайдень і втрат, 
великих сподівань та гірких розчарувань прапорові особи доби «весни 
народів» немов би перевідкриватимуть світ, в якому романтична візія поета – 
благовістителя вселюдських ідеалів Добра, Краси й Гармонії та свята віра в 
оновлюючу й відроджуючу силу поетичного слова – заступить не тільки 
релігійні начала, а й викличе відразу до всього усталеного, внормованого та 
традиційного. Але, вказуючи на подальшу дистанційованість культурно-
мистецького та релігійного дискурсів, і тим спричинене зміщення смислових 
акцентів з релігійних первнів на культурно-мистецькі значущості, що 
знайшло свій вияв в ідейно-естетичних пошуках творчої інтелігенції (в тому 
числі, а, можливо, насамперед, з-поміж імпресіоністів, акмеїстів, символістів 
та авангардистів), не варто нехтувати й того, що саме ця доба означить 
силове поле тих тяжінь, лінія релігієзнавчих та богословських розбіжностей 
яких проходитиме крізь дихотомію підходів до усвідомлення причин 
постання релігії, ролі сакрального компоненту, первинності/вторинності 
мистецтва і релігії тощо.  

Поруч з тим буде сформульовано кілька теорій виникнення обряду, з 
яких: історична базуватиметься на твердженні про первинність обрядів щодо 
міфів з підкресленням того, що «традиційні релігійні обряди, – кажучи 
словами У. Робертсона Сміта, – формувалися поступово, протягом багатьох 
століть та відображали особливості мислення на різних стадіях 
інтелектуального та морального розвитку людини»237; функціональна 
ґрунтуватиметься на винятковому значенні «соціально-психологічної функції 

                                                 
236 Там само. 
 
237 Робертсон Смит У. Лекции о религии семитов // Классики мирового религиоведения: 
Антология. – М., 1996. – Т. 1. – С. 323. 
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міфу»238 і випливатиме з тези Б. Малиновського: «В примітивних 
суспільствах публічний характер поклоніння, взаємопідтримка релігійної 
віри та соціальної організації виражені настільки ж, як і в більш розвинутих 
культурах»239; символічна опиратиметься на твердження М. Еліаде, виходячи 
з якого «справжньою людиною можна стати, лише виконуючи настанови 
міфів, імітуючи богів, бо, з одного боку, імітуючи богів, людина залишається 
у священному, а отже в дійсності; з іншого – завдяки безперервній 
ритуалізації взірцевих божественних жестів Світ освячується»240. 

Хоча, наголошуючи на пріоритетності цих теоретико-методологічних 
прямувань зарубіжного релігієзнавства, маємо зразу ж застерегтися: під 
тиском політичних обставин та ідеологічних умов, як і з огляду на різні 
цивілізаційні інвазії, світогляд, ментальні схильності, дослідження релігії в 
межах Російської та Австро-Угорської імперій, до яких переважно входили 
етнічно українські землі, пішло різними шляхами. І на те склалося чимало 
причин найрізноманітнішого характеру, з яких конфесійні та політико-
ідеологічні чинники правили за головні. Так чи інакше, на вітчизняному 
ґрунті сприятливішими в плані вивчення православного культу виявилися не 
фундовані на багатому емпіричному матеріалі теоретико-методологічні 
розмисли європейських мислителів про релігію, а полемічні екзерсиси в їх 
унійно-латинізаційній проекції. А вони, як добре відомо, тісно «зростуться» 
не тільки з надмірністю зусиль та силувань польсько-католицьких сфер, але й 
з ексклюзивізмом русифікаторської політики російського самодержавства, 
остання з яких виявиться успішнішою і спричиниться до ліквідації 
Уніатської Церкви 1839 р. з усіма тими наслідками, які можуть собі 
дозволити переможці. То ж у контексті культово-обрядових зацікавлень, 
чуємось необхідності тільки зазначити: те, що з ревністю запроваджували 
латинізатори в Уніатській Церкві в її кращу пору дощенту виполюватиметься 
завзяттям ревнителів російського Православ’я в усі віки, як тільки для того 
випадатиме слушна нагода.  

Однак в пору, апогеєм якої стане передвістя та доба революційних 
потрясінь початку ХХ ст., головним об’єктом критики буде обрано саме її, 
Російську Православну Церкву як ту імперську потугу, що у свідомості 
мільйонів громадян виступала уособленням жорстокості й реакції, 
призвідцею та благословителем ганебних розправ та визиску. Зрозуміло, що 
на те склалися не тільки сприятливі історичні обставини чи політична 
кон’юнктура. Вочевидь, в попередні сторіччя накопичувалася та критична 
маса невдоволення, яка в пору революційних потрясінь призвела до руйнації 
самих основ існування Російської Православної Церкви, що стала символом 
обскурантизму, пожадливості та нечестя. А щоб бодай означити сутність тих 
і антицерковних, і богоборчих настроїв, якими була просякнена атмосфера 
                                                 
238 Сторожева І. В. Роль естетичного аспекту ритуалу в релігійному комплексі // 
Мультиверсум. – 2007. – Вип. 63. – С. 183. 
239Цит. за: Сторожева І. В. Роль естетичного аспекту ритуалу в релігійному комплексі // 
Мультиверсум. – 2007. – Вип. 63. – С. 183. 
240 Еліаде М. Мефістофель і андрогін. – К. : Основи, 2001. – С. 53. 
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класово-ідеологічних борінь у передчасі створення СРСР, вкажемо на те, що 
прямо чи опосередковано стосувалося православного культу і що бентежило 
та обурювало сумління як ідеологів більшовизму, так і значної частини іще 
«вчорашньої» пастви. Хрестоматійними з-поміж тих звинувачень, що ними 
залюбки послуговуватимуться численні дослідники радянського часу, 
уявляються, насамперед, надуживання, що пов’язуються, насамперед, з 
культом святих угодників Божих, пошануванням реліквій, чудотворних ікон, 
прославленням мощей, практикою відпустів, число яких повсякчас зростало, 
а бажаючих на тому нагріти руку не збувало. У кожному разі, як засвідчують 
численні релігієзнавчі дослідження радянської доби, на теренах Російської 
імперії не бракувало уламків хреста Господнього, частин Спасителевого 
гробу й тернового вінця і навіть Господнього пальця, а ще риз та молока 
Богородиці, сколка каменю, який лежав біля місця розп’яття тощо. 
Вражаючим був і кількісний склад християнських святих, серед яких у 
«Повному місяцеслові» згадується «біля 5 тисяч … поіменно і до 185 тисяч 
без імені»241. 

При цьому важливо розуміти, що означена тенденція спостерігалася як 
у вітчизняних кресах, так і в більшості європейських країн, де в широкому 
ужитку були небезкоштовні і не завжди автентичні сліди стіп Адама, уламки 
від Ноєвого ковчега, східці Іакової ліствиці, манна небесна242, волосся та 
молоко Діви Марії, пуповина, пелюшки, колиска, зуб, кров та піт Ісуса 
Христа243. В цьому ж переліку святобливих послуг знаходимо й пропозиції 
довірливим вірянам побачити справжню сльозу Ісуса; хвіст осла, на якому 
Спаситель в’їхав до Єрусалиму; пір’я та голови півня, що провістив ап. 
Петрові про зречення ним Христа; спис, яким було уражено бік Месії, 
Христові санділі тощо. Як засвідчують історичні відомості, не гребували 
благочестивою нагодою потішити охочих й ченці поважних католицьких 
орденів. Доходило, зрештою, до того, що й нині викликає ніяковіння, бо ж не 
просто втямити, де в тих запобіганнях закінчується благочестя і починається 
витончене шахрайство чи спекуляції на довір’ї. Принаймні, такі асоціації 
викликають описи чудодійних властивостей скапуляріїв244 чи серафімічних 
пасків245, носіями яких були високодостойні члени католицьких орденів. До 
того ж благословителями їхніх починань були перші церковні особи. А що та 
тенденція набула загрозливого характеру, довідуємося з моторошної 
арифметики, згідно з якою наприкінці ХІХ ст. «в монастирях Західної 
Європи нараховувалося 20 тіл і 26 голів святого Юліана, 9 – апостола Луки, 
18 голів і 12 рук святого Пилипа, 13 рук святого Себастьяна, 5 тіл, 6 голів, 17 
                                                 
241 Емелях Л. И. «Загадки» христианского культа. – Л. : Лениздат, 1985. – С. 75. 
242 Там само. – С. 165. 
243 Там само. – С. 166. 
244 В критичній літературі описані різні скапулярії, в тому числі білий наплічник Пресвятої 
Тройці, синій – Непорочного Зачаття святої Діви Марії, червоний – серця Ісуса, чорний – семи 
страждань Марії. 
245 Власниками таких серафімічних пасків, зокрема, вважалися францисканці. Хоча не 
бракувало й інших їхніх різновидів – чорного шкіряного пояса святої Моніки та льняного 
пояса святого Йосифа, яким також приписувалися цілющі властивості. 
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рук та ніг святого Андрея, 15 рук святого Іоана Золотоустого, 30 тіл святого 
Панкратія і т. д.246. 

При цьому не може не вражати і географія цієї небезвадної тенденції, 
яка далася взнаки і в Єрусалимі, де паломники мали можливість зазирнути, 
скажімо, в щілину, з якої доносилися голосіння мучеників пекла або 
побачити вікно, через яке влетів до Діви Марії архангел Гавриїл чи ж 
розгледіти яму, в яку було поміщено хрест для розп’яття Ісуса Христа. А те, 
що святе місто щедро ділилося своїми скарбами із його гостями, як і те, що 
численні паломники з найрізноманітніших країн з благочестивою ревністю 
скуповували пропоноване за чималий кошт та звозили сумнівного ґатунку 
реліквії у місця свого постійного проживання, сумнівів не викликає. То ж не 
дивно, що чимало з того краму потрапило й до Російської імперії, під чиїм 
політичним протекторатом перебувала бездержавна Україна з середини 
ХVІІ ст.  

Зрештою, наголошуючи на незугарних прикметах церковно-релігійних 
практик в житті християнського світу, які, нехай почасти, могли 
пояснюватися необхідністю підтримання побожності серед народу, ми, з 
одного боку, маємо бути свідомі, що вони не можуть і не повинні 
абсолютизуватися, а з другого, розуміти, що в поліфонізмі буттєвих вимірів 
ті ганебні вчинки викликали спротив та протидію як на 
внутрішньоцерковному, так і на загальнохристиянському рівнях. Інша річ, 
що навіть за бажання їх було несила подолати, а самі практики коли не 
правили за норму, то, безперечно, виглядали на провідну тенденцію і до того 
ж мали високодостойних і благословителів, і покровителів. І акцентується 
увага на цій доволі часто повторюваній статистиці тільки тому, щоб 
збагнути: криза, що її переживала як Римо-Католицька, так і Православна 
Церква, мала тотальний характер і супроводжувалася виродженням її 
первісних смислів, дарма що ті надуживання священними реліквіями до 
культово-обрядової сфери (по великому рахунку!) мали опосередковане 
відношення. 

Між тим тут йдеться тільки про один з дослідницьких напрямків, який 
з перегодом складеться на улюблений прийом нищівної критики 
християнства. У цьому сенсі радянське семидесятиріччя, що розпочнеться з 
антирелігійної істерії та переросте в безум антиклерикального терору, мало б 
посідати особливе місце. Принаймні, зауважуючи на боротьбістських 
настроях та несамовитості руйнівного шалу, від якого була невільна не 
тільки партія більшовиків, але й величезний загал пересічних громадян, ми 
не можемо нехтувати й того, що репрезентанти різних релігій, а поготів 
Російської Православної Церкви дали чимало підстав для їх гострої й 
нищівної критики, а заодно і для рішучих засобів боротьби з тим, що 
породжувало як антиклерикальні настрої, так компрометувало самі засади 

                                                 
246 В середньому на 10 святих припадало 60 тіл та 50 голів. Навіть від святого Іоана 
Хрестителя, знеглавлене тіло якого, за Євангелієм, було спалене, залишилось 12 голів, 7 
щелеп, 9 рук, 11 пальців. 
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релігійних вірувань. Певна річ, що такий стан речей не міг не позначитися і 
на ставленні до культово-обрядової сфери Православ’я як домінуючої 
конфесії в Російській імперії, падіння якої буде ознаменовано нечуваною 
активізацією богоборчості та антирелігійної пропаганди назагал. У кожному 
разі уже в пореволюційні 20-ті – 30-ті рр. ХХ сторіччя та тенденція набуде 
програмних ознак і, починаючи з 50-х років, знайде свій подальший розвиток 
у повоєнні десятиріччя. Понад те, в боротьбі за утвердження нового ладу, що 
мав світові засяги і ґрунтувався на атеїстичних началах, культово-обрядова 
сфера стане вістрям боротьби з ідеологічно шкідливими пережитками 
минулого, а властиво з тим, що донедавна вважалося таємничим, загадковим, 
неосяжним; тією невимовною таїною, що в жодному разі не надається 
описові, а ще лоном всієї культури та духовною матрицею буття; тим, що 
відкриває двері у позамежні світи і слугує, кажучи словами Павла 
Флоренського, засобом «зв’язку тутешнього й тамошнього, тимчасового й 
вічного, тлінного й нетлінного світів»247. Відтепер же, зі зміною парадигми 
релігієзнавчого мислення, що її детермінували політико-ідеологічні чинники 
та матеріалістичні критерії розуміння природи релігійного феномену, 
релігійний обряд було поважано називати ілюзією та оманою (Жан Меньє). 
При цьому доводилось, що: 

- релігійні обряди виникли із поєднання фетишистських вірувань з 
чаклунськими дійствами248; 

- «обрядність завжди існувала як особлива форма спілкування між 
людьми»249; 

- «обрядність виникла на тому етапі розвитку людства, коли люди 
навчилися передбачати соціально значущі життєві ситуації»; 

- «в первісному суспільстві обряд виконував пізнавальну, навчально-
виховну, емоційно-психологічну та естетичну функції»; 

- «в процесі розвитку пізнання, науки, культури, практичного досвіду 
пізнавальна та навчальна роль обрядів нівелювались; зате зросла світоглядна, 
моральна, культурна функції обрядів»; 

- обрядність «є головним засобом пробудження та підтримки 
релігійних почуттів та настроїв релігійних організацій, пропаганди їхньої 
ідеології та заохочення в громади нових членів»; 

- «вдаючись до спроб зупинити відтік із релігійних спільнот тих, хто 
засумнівався чи незадоволений ідеологією та культовою практикою, 
служителі релігійних культів намагаються якось осучаснити цю практику, 
відкидають найбільш непопулярні із свят та обрядів, намагаються осучаснити 
організацію підготовки до обрядових дій, порядок та форму їхнього 
проведення, символіку, атрибутику та художнє оформлення» (практикують 
заочне відспівування в православній церкві за участю рідних упокоєного, а 
також спільне хрещення та сповідь; послаблюють вимоги щодо церковного 

                                                 
247 Цит. за: Емелях Л. И. «Загадки» христианского культа. – Л. : Лениздат, 1985. – С. 11. 
248 Емелях Л. И. «Загадки» христианского культа. – Л. : Лениздат, 1985. – С. 30. 
249 Горовой В. Н. Обрядность в зеркале времени. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – С. 12. 
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шлюбу, дозвіл на який можуть отримати і ті, хто вже кілька років до того, 
перебував у громадянському шлюбі; допускають бути хрещеними 
батьком/матір’ю нехрещеним або ж непідготовленим особам). 

З того бачимо, що радянська доба, яка нині у свідомості мільйонів 
громадян асоціюється з періодом класово-ідеологічних чисток та 
войовничого атеїзму, з одного боку, зберегла критичну тяглість в підходах до 
осмислення різних аспектів релігійного феномену, а з другого боку, виходячи 
з матеріалістичних позицій та політико-ідеологічних міркувань, робила усе 
можливе й неможливе в плані його розвінчання як вкрай ворожого й 
потребуючого знищення пережитку минулого. 

Ще один аспект висвітлення християнського культу пов’язуємо з 
широко практикованим способом міждисциплінарного дослідження релігії 
численними соціологами, філософами, психологами та богословами 
упродовж ХІХ – ХХ сторіч і насамперед зі здобутками зарубіжного 
релігієзнавства – працями Е. Тейлора, Е. Дюркгейма, З. Фрейда, Р. Отто, Б. 
Малиновського, М. Вебера, В. Джемса, М. Еліаде та інших дослідників, які 
або стояли біля витоків нового дисциплінарного утворення, або ж 
прислужилися його розвиткові. І для такого дослідницького наставлення 
існує доволі вагоме як історичне підґрунтя, так і важкоосяжний масив 
досліджень з напрочуд різними теоретико-методологічними підходами, 
класифікаційними критеріями та висновковими положеннями. Власне сама 
репрезентація тих надбань, в яких оприявнено як різні погляди на природу 
релігійного феномену, так і на його символьну основу, могла б скласти 
окремий предмет дослідження доволі широкого проблемно-тематичного 
діапазону250 і сприйматися як нове вісництво або новий горизонт 
релігієзнавчого відання, домінанту якого становили вірування так званих 
примітивних народів.  

Воднораз, вказуючи на пріоритетність вище зазначеного висвітлення 
культово-обрядова сфери православ’я, не варто ігнорувати й інші його 
проблемно-тематичні зрізи, з яких язичницько-православний, православно-
католицький в унійно-латинізаційних проекціях та русифікаційний після 
включення Київської митрополії до складу Московського патріархату 
видаються не менш важливими.  

Щодо першого з них, тобто язичницько-православного симбіозу, тільки 
зауважимо: наявні релігієзнавчі дослідження, значення яких легше 
недооцінити, аніж перебільшити, красномовно засвідчують: язичницько-
християнський симбіоз на теренах давньої Русі-України мав місце і 
позначився на специфіці православних вірувань українського народу, його 
традиціях, звичаях та обрядах настільки, що призвів до феномену, який 
небезпідставно називається двовір’ям. Красномовний приклад того може 
слугувати український фольклор, а конче різдвяний цикл колядок та 
щедрівок. Чимало поживи для роздумів можуть дати й українські народні 
звичаї, в контексті яких язичницькі форми не так вже й рідко проступають з-

                                                 
250 Див. загальний огляд тих напрацювань в першому розділі нашого дослідження. 
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під їх християнського, а точніше християнізованого змісту. Чого лише варта 
духовна магія зимових свят від Введення до Водохреща251, які календарно 
позначені здебільшого іменами православних святих або ж пов’язані з 
циклом Різдвяних святок. Адже їхнє відзначення перебуває у смисловому та 
ритуально-обрядовому перегуці із язичницькими віруваннями, а властиво із 
тим, безпосередній зв'язок з чим уже втрачено або ж він ледь проглядається і 
вже далеко не завжди надається поясненню як щось забуте, проте не 
стратилося на рації свого існування дотепер. Згадати б, принагідно, тільки 
шерег тих святкувань, які позначені виразно народним трибом відзначення та 
зберігають у собі напрочуд багато дохристиянських елементів. Саме свята 
православного календаря дають багато підстав для призадуми як щодо 
їхнього походження, так і змістового наповнення. У кожному разі мало не 
щоденні вечорниці та культивовані на них розваги нерідко миналися з 
суворістю приписів Різдвяного посту і, крім іншого, полонять уяву 
ритуалізованим респектом парубочих оповідок, які, здається, були 
розраховані передусім на дівоче сприйняття, а поготів на ті психо-емоційні 
залежності, в контексті яких настрашені парубоцькими розповідями охочі до 
слухання й самі не поспішали виходити з полону навіювань, а побоюючись 
ступцю ступити, аби самим вернутися додому, робили добру послугу своїм 
залицяльникам. У кожному разі подивування з небилиць, напевне, слугували 
непоганим приводом для продовження розмови, яка нерідко завершувалася 
чи то вмовлянням, а чи ж змовлянням, а відтак, тими виявами відносин, які, 
зазвичай, викликали потребу засилати сватів та займатися підготовкою до 
весілля. Складчини, що практикувалися саме цієї пори, у тих делікатних 
справах були також покликані способляти, складаючись у звичай, що 
знаходив своє продовження третього дня по Різдву, на Великдень та на 
заговіни – перед Пилипівкою чи ж перед Великим постом. Кажучи інакше, у 
тій драматургії вечорничних забав та потішань (нерідко з музиками й 
танцями) плекалися ті подружні почуття, що вели під вінець не одну пару 
закоханих і в розрізі чого харчові запаси та грошові накопичення слугували 
певністю, що і релігійні, і світські потреби чуттєвої властивості будуть 
всуціль задоволені. Зрештою, на цю ж пору припадають й окремішні 
засідання дівочих та парубочих громад, під час яких, зокрема, юнак, що 
вступав до гурту, заприсягався «горілку пити, до дівчат ходити та всіх 
парубочих звичаїв дотримуватися»252, тоді як неодмінним обов’язком 
дівчини, що воліла стати повноцінним членом дівочого гурту, вважалося 
вміння шити, прясти та вишивати, а в суспільно корисній праці спомагати 
належному проведенню Великодніх свят, впорядкуванню кинутих без 
догляду гробів та опікуватися немічними.  

Що ж стосується другого тематичного зрізу релігієзнавчих зацікавлень 
радянської доби, під яким розуміються латинізаційні впливи на православне 
                                                 
251 Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – Мюнхен : Українське 
видавництво, 1958. – С. 14 – 185. 
252 Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – Мюнхен : Українське 
видавництво, 1958. – С. 185. 
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богослужіння, то маємо керуватися тим, що вони мали місце упродовж всієї 
християнської історії Русі-України. Інша справа, що з усією очевидністю 
католицькі впливи на православну богослужбову практику проявилися в 
поберестейський період, після проголошення Берестейської унії 1596 р., яка 
спричинила не тільки постання Української Греко-Католицької Церкви (= у 
тодішній термінології – Уніатської Церкви), але й уможливила прямий 
католицький та державно-правовий тиск Речі Посполитої на православну 
сферу життя Руського воєводства253. Особливість цього впливу (на відміну 
від язичницько-православної взаємодії та взаємопроникнення на ранньому 
етапі утвердження християнства в давній Русі!) полягає в тому, що йдеться 
про його потужного (і тоді, і тепер!) репрезентанта в імені Римо-Католицької 
Церкви, а також про цілеспрямовану програму дій, яка упродовж сторіч мала 
різний характер та динаміку свого вияву, включаючи й відверто 
дискримінаційні форми та методи реалізації латинізаційних намагань, які 
нерідко зводилися не тільки до переведення віруючих «з’єдиненої» Церкви 
на католицький обряд, але й до фактичної денаціоналізації українців, позаяк 
саме українці становили абсолютну більшість пастви Православної Церкви 
Речі Посполитої. 

Втім, час, що працював на конфронтацію двох політико-ідеологічних 
систем і навіть в теоретичному плані не дозволяв думати про можливість 
примирення та порозуміння, минув, сплив. Як наслідок, те, що в історичному 
«вчора» зневажалося і проклиналося, нині не тільки конституйовано й 
реабілітовано, але й в ореолі мученика і страдника прагне вийти на історичну 
арену, воліє самоутвердження, а з ним стати духовним заборолом поступу та 
гарантією українського процвітання. Втім, вступивши в новітню добу свого 
розвитку після розпаду СРСР та проголошення держаної незалежності в 
Україні, численні церковно-релігійні утворення, у тому числі і так звані 
«історичні церкви», по-різному усвідомлюють і свою місію, і свою історію, і 
своє покликання. А це означає, що провідні дискурси релігієзнавчих 
зацікавлень радянського, ба й імперського минулого, деактуалізовано. Вони 
наявні і дотепер зберігають свою значущість. Інша річ, що в більшості 
випадків змінилася оптика їхнього сприйняття й оцінки. При цій нагоді 
тільки втішимось, що в сучасному релігієзнавстві уже з’явилася ціла низка 
фундаментальних досліджень, які написані з тією аргументативною 
переконливістю, що здатна коли не зняти, то значно понизити градус 
суперечностей довкола доцільності/недоцільності культово-обрядових 
привнесень із католицької богослужбової практики. У кожному разі, не без 
успіху демократизуючись та сповідуючи євроінтеграційну стратегію 
державного поступу, Українські Православні Церкви усіх відгалужень та 
різних юрисдикцій мали б проявити максимум як розважливості, так і 
                                                 
253 Відтак, маємо, насамперед, розуміти, що не без успіху протегована і підтримувана 
засобами різного державно-церковного впливу, Православна Церква Русі-України, більшість 
земель якої тоді входила до складу католицької Речі Посполитої, спершу опинилася поза 
законом, а дещо згодом, після відновлення православної ієрархії у 1620 р., перебувала в 
упослідженому становищі, зазнаючи усіляких утисків та обмежень. 
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застережливості у ставленні до історичного минулого, а конче 
усвідомлювати, що «закритість» будь-якого обряду на прямі сторонні впливи 
чи задавнені історичні образи найрізноманітнішого ґатунку не можуть 
нехтувати вищих релігійних доцільностей і якими, крім іншого, 
передбачалася необхідність збагачення та вдосконалення культово-обрядової 
сфери. Під таким оглядом «Требник» (1646 р.) Петра Могили, до якого було 
введено 37 нових треб, міг би стати предметом розважливої рефлексії для 
всіх зацікавлених сторін, бо ж укладався під орудою предстоятеля 
православної Церкви і містив чимало нововведень, більшість яких мали 
католицьке походження. 

Зрештою, означуючи драматизм поборювань, якими характеризувалися 
православно-католицькі відносини на теренах Речі Посполитої, а конче, 
вказуючи на тотальну латинізацію Уніатської Церкви заповзятливими 
зусиллями польсько-католицької іреденти, годі нехтувати й іншою загрозою, 
яка тієї пори тільки чигала, а нині становить дражливий предмет українсько-
російських непорозумінь. Адже в пору унійного тріумфу, коли Східний 
обряд уніатів потрапив під потужний прес заповзятливих латинізаторів, після 
«Переяслава політичного» (1654 р.) та «Переяслава церковного» (1686 р.)254, 
тобто після т. зв. «возз’єднання України з Росією» та з включенням Київської 
митрополії до складу Московського патріархату, досить швидко й доволі 
інтенсивно розпочнеться процес оросіянення обрядової сфери уже 
Православної Церкви Русі-України. І був цей процес аж ніяк не менш 
болісним, ніж його латинізаційний інваріант. Бо позначений меншою 
кількістю потерпілих чи ступенем розбрату та невдоволень на перших порах 
українсько-російського зближення, він згодом, а поготів тепер, в часі 
триваючої українсько-російської війни, заявить про себе вочевидь і стане 
предметом відвертих спекуляцій та педалювань, одним із виражень яких 
стане ідеологія «русского мира».  

Що ж стосується питання оросіянення Українського православ’я, то, 
входячи до складу Російської імперії та колишнього СРСР, ця сфера 
перебувала під жорстким політико-ідеологічним табу, була суворо 
цензурованою і, звісно, аж ніяк не могла вивчатися об’єктивно та всебічно. 
Інша річ, що як тільки виникли сприятливі умови для осмислення цієї 
злободенної проблеми сам концепт «оросіянення» (часто пишуть 
«русифікації») та його змістове наповнення враз стали предметом 
прискіпливого вивчення українськими вченими найрізноманітніших царин 
знання. Особливістю проникливістю та глибиною й масштабом охоплення 
відрізняються дослідження українських релігієзнавців. Одним із перших 
серед них був проф. А. Колодний255, який у співпраці з В. Бодак256 та не без 

                                                 
254 Див. Стоколос Н. Уніатська Церква в Україні під владою Російської імперії // Історія релігії 
в Україні в 10-ти т. Т. 4: Католицизм. – К. : Світ Знань, 2004. 
255 Бодак В. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив. – Київ – Дрогобич : КОЛО, 2005.  
256 Колодний А., Бодак В. Український християнський обряд : монографія. – К., 1997.  
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благотворного впливу напрацювань учених з української діаспори257 здійснив 
істотний внесок у розуміння специфіки взаємозв’язку національного 
компоненту, сакрального мистецтва та Православ’я і, зокрема, переконливо 
довів, що «обрядові форми Українського православ’я формувалися на 
візантійсько-православній основі»258; Українське православ’я є самобутнім 
витвором нашого народу; «Православ’я має в Україні глибокі й соціально-
етнічні корені, увійшло в життєву традицію багатьох верств населення 
України і є найвагомішою з конфесій»; «спільний для Українського 
Православ’я і греко-католицизму Український християнський обряд є ні 
візантійським, ні латинським, а синтетичним, тобто зовсім новою формою, 
створеною на основі поєднання певних елементів з інших обрядових типів, 
але поєднаних у відповідності з національним духом українства, його 
світобаченням, світовідчуттям, художніми смаками і потребами»259; 
«Виконання релігійних функцій поступово замінюється соціологізацією 
релігійного обряду». 

У своєрідному перегуці із наведеними положеннями свого старшого 
колеги перебувають і релігієзнавчі розмисли проф. О. Сагана260, який, 
окреслюючи національну самобутність культово-обрядової сфери, виділив і 
розвинув аж десять відмінностей Українського Православ’я від його 
російського інваріанту. У висліді, грунтуючись на інтерпретаційних 
порізненнях звершення деяких таїнств, як і зауважуючи на використанні 
різних способів висвяти священиків, мові богослужінь261, різної 
богослужбової літератури; вшануванні різних святих та різних 
богослужбових обрядів, учений фактично розробив і наповнив конкретним 
змістом сам концепт «Українське Православ’я», в якому оприявнено, умовно 
кажучи, кілька смислових зрізів. Внутрішньоправославний з-поміж них 
доволі виразно проглядається на тлі «вирівнювання» (=узгодження, 
адаптації, заперечення, відкидання, понехтування...) культово-обрядових 
практик Київської митрополії та Московської патріархії, що, крім іншого, 
супроводжувалося віковими суперечками з приводу 
обливального/занурювального хрещення, часу переміни Св. Дарів, практики 
нищення української церковно-релігійної літератури та перехрещування 
українців, включаючи й ієрархів. Що ж до міжрелігійної взаємодії/протидії, 
то прекрасна обізнаність дослідника на дохристиянських віруваннях 
українського народу (пров’язування й нищення закруток, голосіння, масляна, 
                                                 
257 Ми свідомо оминаємо напрацювання українських вчених як далекого, так і близького 
зарубіжжя, які стануть для переважної більшості вітчизняних дослідників неабияким 
стимулом до розширення проблемно-тематичних засягів дослідження культово-обрядової 
сфери, а заодно й спонукою до їхнього переходу на нові теоретико-методологічні засади.  
258 Колодний А., Бодак В. Український християнський обряд : монографія. – К., 1997. – С. 24. 
259 Там само. – С. 13, 19, 25. 
260 Саган О. Н. Національні прояви Православя: український аспект. – К. : Світ Знань, 2001.; 
Саган О. Н. Національна самобутність обрядово-культової сфери // Релігія в духовному житті 
українського народу. – К., 1995. – С. 144 – 154; Саган О. Н. Українське православ'я: 
особливості, історія, сучасність // Українське релігієзнавство. – 1996. – № 1. – С. 8 – 17. 
261 Релігія в духовному житті українського народу. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 151 – 153. 
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замовляння, купальські забави, клечання, писанки, паски, вечорниці, кулачні 
бої, ходіння з Козою тощо) дозволила знаному релігієзнавцю увиразнити 
безсумнівність язичницьких впливів на культово-обрядову сферу 
давньоруського християнства, а заодно дійти висновків, згідно з якими 
православний культ на територіях свого поширення акумулював звичаї й 
обряди корінних народів, формуючи стійкі стереотипи його поведінки. 

Зрештою, наголошуючи на тому, що український народ по-своєму 
долучився до процесу православного обрядотворення, включаючи й 
українську мову православних богослужінь та причетність українських 
богомольців до розвитку гімнографії (преп. Григорій Печерський) чи до 
хорового співу (знаменитий знаменний восьмигласий розспів), проф. 
О. Саган підставово зазначає, що, втрачаючи первісний, магічний зміст, його 
символічність, культ залишається побутувати серед народу як традиція з їй 
властивою естетичною та ігровою складовою262, а втрата священної пам’яті, 
забуття як таке спричинює духовне окалічення людини і народу в цілому. 

Відзначаючи те, що новітня доба з її демократичним 
«усевможливленням» та «всьоговдоступленням» сприяла значному 
розширенню проблемно-тематичного поля дослідницької репрезентації 
культово-обрядового комплексу православ’я, його всебічному осмисленню, 
ми аж ніяк не можемо замовчувати, що її різні візії виникли не на голому 
місці, а мають під собою надійний історичний ґрунт та дослідницьку базу. 
Адже ще задовго до доби новітнього українського відродження, а власне до 
зняття радянських політико-ідеологічних обмежень та заборон, що викличуть 
подальше розгортання процесу демократизації усіх без винятку сфер життя, 
наші співвітчизники з далекого зарубіжжя дійдуть певних висновків, що за 
віки побутування на рідних теренах Українська Православна Церква 
«витворила чи завела собі багато цікавих ознак, таких ознак, які не знали 
інші церкви»263 і що «наш Східний обряд – це прецінна спадщина і скарб 
Східної Церкви та скарб нашого українського народу… Він найкраще 
відповідає душі, психіці й характерові нашого народу»264. 

При цьому, зазначаючи, що Українська християнська обрядовість була 
орієнтована на візантійські богослужбові взірці, вченими української 
діаспори було виокремлено цілу низку її питомо національних ознак, а саме: 
продуктивність (цебто здатність творчо розвивати чужі обрядові зразки), 
селективність (цебто здатність відбирати вселюдські обрядові надбання 
згідно з власними критеріями доцільності) та відкритість або 
незаанґажованість щодо інших обрядових форм та національністність, тобто 
наявність питомо українських елементів265. 

Зрештою, усвідомлюючи те, що культово-обрядова сфера православ’я 
надається до розгляду у найрізноманітніших дослідницьких проекціях 
                                                 
262 Саган О. Н. Національні прояви Православя: український аспект. – К. : Світ Знань, 2001. – 
С. 49. 
263 Іларіон, митр. Українська Церква. – Вінніпег, 1982. – С. 321. 
264 Катрій Ю. Пізнай свій обряд. – Б.м., б. р. – С. 7. 
265 Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях. – К. : Гнозис, 2000. – С. 78. 
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минулого та сучасності, а православні зацікавлення далеко не завжди 
складали безперечного дослідницького пріоритету зарубіжного 
релігієзнавства, ми не можемо нехтувати й богословських надбань, деякі з 
яких потенційно можуть спричинитися до ревізії поглядів на традиційні 
уявлення про божественне походження влади або ж є, скажімо, явно 
застарілою даниною вшанування його імператорської (царевої, княжої) 
величності. У цьому ж зв’язку на особливу увагу заслуговують також 
розмірковування О. Шмемана, який, аналізуючи широке коло богослужбових 
практик, дійшов застережливої певності, що вживлені в православний культ 
світські привнесення (цебто чужорідні сегменти) здатні не тільки 
спотворювати природу релігійного феномену (зокрема, формалізувати чи ж 
знедуховлювати культову практику), але й, втрачаючи зв'язок з емпіричною 
дійсністю, що покликала їх до буття, спричинювати «розрив між емпіричним 
шаром церковного життя, що відповідає певному історичному моменту, та 
загальним історичним життям людства»266.  

Окрім того, вказуючи, що палітра новочасних прочитань семантики 
богослужбових священнодій, ба й доцільності їхніх звершень є доволі 
широкою та неоднозначною, маємо розуміти: йдеться лише про дещицю з 
того, що становить чи може становити предмет культово-обрядових 
рефлексій і що дає чимало духовно-інтелектуальної поживи для його 
всебічного осягнення. Інша річ, що в розрізі теоретико-методологічних 
підходів та з уваги на аксіологічні маркери було б годі сподіватися, що 
більшість з тих напрацювань здатні бодай в осяжній перспективі відчутно 
вплинути на умонастрої віруючого загалу і спричинити серйозні зрушення. 
До таких вислідів з достатньою на те підставовістю зараховуємо розмисли 
Сміта Е. Девісона267, який ні більше-ні менше відважився порушити питання 
про доцільність/недоцільність просительної молитви у християнському 
богослужбовому культі, вдаючись при цьому до таких філософських 
процедур268: 

- якщо допускається, що просительні молитви залишаються без 
належної (прямої і адекватної) реакції, тоді оприявнюється недосконалість 
відносин між людиною і Богом бодай тому, що Усемогутній і Всіх Люблячий 
Бог любить нас незалежно від ужитих просительних молитов, а настійні 
благання почути, сприйняти, допомогти, розрадити… радше виявляють 
егоцентричність заявника; 

                                                 
266 Афанасьев Николай, прот. Церковь Духа Святого. – Рига : Балто-славянское общество 
культурного развития и сотрудничества, 1994. – С. 282. 
267 Дэвисон Скотт Э. Просительная молитва // Оксфордское руководство по философской 
теологии / Составители: Томас П. Флинт и Майкл К. Рей; Перевод с английского В. В. 
Васильева; Редактор М. О. Кедрова. – М. : Языки славянской культуры, 2013. – С. 429 – 455. 
268 Про зміст дослідження С. Е. Девісона дозволимо судити з назв його підрозділів: 
«Неудачные концепции услышанной молитвы», «Мотивационная концепция», «Проблема 
Божественной свободы», «Проблема Божественной благости», «Мотивационно-скептическая 
проблема», «Следствия скептической проблемы», «Как должны отвечать традиционные 
теисты». 
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- якщо Бог є джерелом усіляких благ, а людина, не зважаючи на Божу 
всемилість, все одно вдається до молитовних прохань, то тим засвідчується 
недовіра до Всеблагого Творця, бо замість того, щоб проявляти особисту 
увагу до потреб людей як діяльнісного вираження проханих любові і турбот, 
вона не згасає на потребі просити про теж саме Суб’єкта звернення; 

- якщо благочестиве добростояння за всіх життєвих (у тому числі і 
вкрай утруднених або скрутних!) обставин є глибоко усвідомленим виразом 
справжньої любові до Бога, то функції просительних молитов можуть взагалі 
нівелюватися, позаяк уже свідомісно людиною осягнуті, а для Усюдисущого 
і Всезнаючого, то буде не більше ніж нагадування, що під певним оглядом 
вкидатиметься на недоречність навіть за ситуативних випробувань;  

- якщо визнати, що просительні молитви як спонука Бога до дії не 
ефективні, то у своєму функціональному вимірі вони конечно не стратяться 
на рації бодай тому, що виглядатимуть на гарний привід налаштувати власну 
свідомість на свідомість Божу. 

«Але, – цілком слушно висновує дослідник, – було б хибним 
припущення, що відмова від просительної молитви засвідчує відсутність 
інтересу до людей. Навпаки, людина могла б не просити Бога про потреби 
когось іншого просто тому, що вона надто добре знає, наскільки ці потреби 
значні, знає, що Бог їх бачить значно краще, ніж вона сама, що любов Бога до 
цієї людини перевищує його власну і вірить, що Бог знайде кращий вихід, 
яким би він не був. Якщо це так, то молитва про те, що відбулося щось 
конкретне в деяких випадках дійсно може свідчити про відсутність довір’я до 
Бога»269. 

Зрештою, намагаючись збагнути, як би міг вчинити традиційний 
богослов, який раніше вірив в дієвість просительної молитви, а нині під 
впливом висунутих аргументів вважає її недоречною, С. Е. Девісон висновує: 
«Ті, хто вірить в дієвість просительної молитви, іноді моляться, щоб Бог 
потурбувався про тих, про кого ми забули помолитися. Воднораз, чи не 
могли б ті, кому затяжко підносити просительні молитви, звершувати умовну 
молитву – з тією метою, аби, якщо вони помиляються щодо непотрібності 
молитви, Бог зробив все те, про що вони б молились, якби продовжували 
вірити в практику просительної молитви. Якби з’ясувалося, що аргументи в 
цій статті помилкові і що просительна молитва все-таки дієва, то чому б 
Богові не відповісти на цю особливу молитву? І справді, навіщо Бог став би 
карати людину за неправильні переконання про просительну молитву, якщо 
вони засновані на (цілком серйозних) аргументах? Коли не брати Бога в 
запоруку, така б людина засвідчила віру в добру волю Бога, в Його 
провидіння, а також довір’я до Його влади»270. 

Зрештою, фокусуючись на розмаїтті дослідницьких напрацювань про ті 
чи інші аспекти культово-обрядових священнодій, ми свідомі, що йдеться 
тільки про один бік справи, про те, що становить предмет аналітичних 

                                                 
269 Там само. – С. 446. 
270 Там само. – С. 447. 
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розправ фахівців різних галузей гуманітарного знання, що вони вважають за 
необхідне коментувати в міру власної проникливості, світоглядної орієнтації 
та конфесійної заангажованості. Однак наразі ми почуваємось необхідності 
говорити не тільки про інтерпретаційний поліфонізм, яким позначена 
культово-обрядова сфера православ’я, але і неодмінно зважати на 
особливості її сприйняття та специфіку переживання віруючим загалом. 
Кажучи так, ми, звичайно ж, розуміємо, що те реципування складе пістряву 
мозаїку бодай тому, що рівень обізнаності та релігійного проникнення в 
сутність богослужбових відправ виявиться напрочуд різним і далеко не 
завжди дасть подостатком підстав, аби визнати той стан речей задовільним. В 
цьому сенсі й має відчитуватися можливість сучасних культово-обрядових 
трансформацій, правильність якої буде осягнуто лише згодом, у світлі 
кращих перспектив, які не можуть минатися ані з глибинною релігійною 
значущістю богослужбових відправ, ані з їхньою рецепцією віруючим 
загалом, тобто тим контингентом, на який він, властиво, і розрахований і 
який несе в собі незгладний відбиток індивідуально-особистісного 
сприйняття. Через те, не впадаючи у звабу абсолютизації та перебільшень, 
без особливого ризику можемо припустити, що допоки науковці та богослови 
розширюють проблемно-тематичний горизонт прочитань самої культово-
обрядової сфери271 та зглиблюють дослідницькі підходи, віруючі різного 
ступеню воцерковлення здатні не то що подивувати низьким рівнем 
вирозумілості на знаково-символічній сутності звершуваних священнодій, 
але й вразити препаровано-вульгарним сприйняттям речей значно простіших 
та доступніших для розуміння. Анекдотичними з-поміж них виглядають 
роками мусовані ремінісценції, згідно з якими богослужбові возгласи зразка: 
«Осанна в вишніх» або «Вонмем» у серцях богословськи незатійливих вірян 
нерідко асоціюються з омонімічно співзвучними та милими народному 
сприйняттю «Оксана в вишнях» та «Гайнем»… 

Хоча, дивуючись-чудуючись з подібних випадків та убезпечуючи себе 
від спокуси перебільшити значущість подібних рецепцій, не варто 
замовчувати й правди новітньої: на богословських тонкощах православного 
культу сучасна паства назагал розуміється недостатньо. Принаймні, те що 
небавом почули із вуст високодостойного панотця видається цілком 
суголосним з тим, що спостерігалося віками. А йдеться в тій оповідці про 
непрості рефлексії членів однієї із сільських релігійних громад, які 
зважились було вустами свого священика запросити правлячого архієрея до 
себе на гостину, а їх високе достоїнство, не без посилань на труднощі самої 
подорожі та обмаль часу, таки прийняв запрошення і за якийсь час відвідав 
віддалений прихід. Однак, склалося зовсім не так, як гадалося. Перебування 
запрошеного ієрарха неприємно вразило мало не всіх прочан. Їм назагал 
здалося, що його високопреосвященство залишився вкрай незадоволеним 
                                                 
271 До культово-обрядової сфери нині досить часто відносять і популярні паломницькі тури до 
місць об’явлень Богородиці (Фатіма в Португалії, Лурд у Франції, Меджибіж у Хорватії…) та 
прикладання до нетлінних мощів з метою отримання зцілень.  
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обставинами перебування в їх улюбленому селі. Зрештою, поведінка самого 
архієрея здалася прочанам також небездоганною: з місцевим чиноначалієм 
ієрарх поводився, м’яко кажучи, не зовсім привітно. Понад те, що вже 
церковний причет запобігав перед їх величністю, та все дарма: той, знай, 
зайшов до храму набурмосаний, без жодного виразу втіхи: ані посміхнеться, 
ані привітається. Коли ж за якийсь час звернув кроки до вівтаря, то як сів, так 
і втомилися сподіватися, що коли встане. Щоправда, раз чи двічі зволив 
неквапливо вийти на амвон, звести руки догори, ніби з пересади, 
знаменувати народ Божий, а проте з нехіттю, спроквола, лінькувато. 
Улюблений священик приходський от-от із ніг зіб’ється, стелить прислуга 
килимки, а він тільки що підведеться, наступить на постелене і знов в журу 
вбереться. Запобігають, обходжають, а він усівся й сидить … Добра б не мав, 
не ворухнеться. Лишень, коли диякон несамовитим басом заволав, 
незадоволений підвівся і чи хотів, чи ні став з несхочу, із скам’янілим 
виразом піднесене читати. Але, щоб радісний… Так й не змогли діждати... 
Ото вже часу згаяли, а що втомились догоджати… Краще б про те не 
пам’ятати. Най візитації ось ці минають, коли такі гливкі млинці приятелі 
місцевого отця ковтають…  

Зрозуміло, що в переказах такого штибу цілком можливий елемент 
гіперболізації, але наведений приклад як життєва наочність засвідчує 
неперехідне, незбувне, з чим стикались віки поспіль. І то не зважаючи на те, 
що нині живемо у вік генної інженерії та комп’ютерних технологій, 
інтернетзв’язку й інформаційного переситу…, на тому зламі глобалізаційних 
перетворень, цивілізаційні береги яких, з одного боку, означують стрімка 
динаміка радикальних змін, а з другого – зростання потенційної загрози 
цивілізаційних зіткнень та релігійного екстремізму. А це означає, що наразі 
перебуваємо у тих буттєвих вимірах та на тому етапі суспільно-поліичного 
поступу, який з уваги на сучасні прямування України змушує усвідомлювати 
речі, які позірно не мають прямого віднесення до культово-обрядової сфери 
православ’я, однак опосередковано з нею неабияк пов’язані. Бо ж: 

- дотримуючись традиційних поглядів на богослужбовий чин як 
священне й недоторканне надбання православних народів і воднораз 
торуючи євроатлантичний шлях стратегічного розвитку, мали б, крім іншого, 
виявляти чулість до завдань Європи, а вони полягають «саме не в замиканні 
на своїй власній ідентичності, а на просуванні особливим чином до того, що 
не є нею, до Іншого»272;  

- вбачаючи у європоцентричності запоруку благоденствія, мали б чітко 
розуміти: чого можна і чого потрібно сподіватися від Європи, яка стоїть 
перед «новою відповідальністю» – «відповідальністю як можливістю 
неможливого»273; 
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- пристаючи на загальнолюдські та універсальні цінності як умову 
діалогу, ми покликані до себеподолання, до любові, яка перевершує себе, 
«долає межі релігійної, етнічної та іншої замкнутості»274; 

- живучи в епоху неймовірної постмодерної фрагментизації світу та 
надпотужних глобалізаційних зрушень, секуляризації й мультикультурності, 
зажеврілих сподівань на релігійне відродження й згасаючих надій його 
привернення, чуємось уже не смислової «втоми», а нехіті толерувати Іншого, 
того, чий «образ безкінечний у спілкуванні і невичерпний у пізнанні»275. 

Зрештою, в контексті нерозрайних перспектив та безальтернативних 
прямувань, коли спільноті назагал, а донедавна войовничо налаштованим і 
нині ревно «віруючим» атеїстам, як і «споневіреним» чи ж «вигаслим» душ 
пастирям, зокрема, стає дедалі важче гамувати ненаситні запити розуму та 
задовольняти спраглі потреби духа, покликані всі без винятку розуміти, що 
головнним «фігурантом» новочасної доби насправді виступає «Іншість» як те 
Боже попущення, за яким проглядається не тільки мана зухвалих викликів й 
апокаліптичних потрясінь, але й нездалість духовних еліт подолати «его» 
конфесійної зацикленості. Відтак, в глобалізаційній пастці надміру плиткого 
ритму життя, що в ній опинилися і речники старих поглядів на культ, і ті, хто 
дотримується його новітніх інтерпретацій, більшість з думаючих як факт 
мали б почуватися доволі зле, оскільки і тим, і цим не тільки вкрай важко 
набути себе, віднайти свою вічність, але й визначитися щодо Іншого й 
Іншості з усіма залежностями, що з того випливають: для одних то буде 
втрата тотожності та/чи зрада покликанню, а для інших – небезвадна 
емпірична екзистенція – життя з тим, хто поза тобою і не є тобою, хто тебе не 
сприймає та руйнує твою екзистенцію. 

Парадоксальність нинішньої ситуації полягає в тому, що слабка 
обізнаність на символьно-знаковому комплексі богослужбових священнодій, 
зазвичай спрощене, зовнішнє, бутафоричне сприйняття їх богословської 
значущості, як і різні постмодерні запити, доволі часто наражаються на 
неймовірну прив’язаність віруючих до свого обряду, поєднується з їх подиву 
гідною стійкістю та непохитною вірою в сакральність, а відповідно й 
недоторканність та незмінність будь-яких культово-обрядових приписів і дій. 
Така ж тенденція спостерігається як в середовищі пересічних віруючих, так і 
з-поміж нижчої ланки кліру та вищого духовенства, які назагал, незважаючи 
на повторюваність окремих молитов та втомливу тривалість богослужінь, 
апріорі відкидають навіть теоретичні припущення щодо можливості внесення 
будь-яких змін в культово-обрядову сферу, побоюючись та застерігаючи, що 
такі дії можуть призвести до фатальних наслідків, а то й до кінця 
православ’я276. При цьому ревні обстоювачі недоторканності усталеного 
культово-обрядового благопорядку нерідко свідомо замовчують або ж не 
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хочуть бодай зізнатися собі в тому, що в тій же таки богослужбовій практиці 
християнства упродовж історично тривалого часу відбувалися істотні зміни 
та доповнення, які сміливо можуть кваліфікуватися як грубі і вже через те 
неприйнятні порушення традиції. Між тим нині мало хто задумується над 
тим, чому, скажімо, як на тому наголошує ігумен Петро Мещерінов277, в 
добовому циклі православних богослужінь утрені звершуються вечірньої 
пори, а при збігові дат Велика П’ятниця суміщається з Благовіщенням. Існує 
й інший спектр питань, які, приміром, перебувають у виключній компетенції 
правлячого священика, однак далеко не завжди можуть бути з’ясовані за 
допомогою канонічного права. Адже воцерковлений прихожанин добре знає, 
що з причини недотримання посту йому зазвичай, хоча й без достатніх на те 
підстав278, буде відмовлено у причасті навіть у Світлу Сідмицю279. Тобто, 
наразі спостерігається радше певна залежність від сформованої віками 
традиції, внаслідок чого відбувається підміна віросповідного змісту його 
формою або, кажучи мовою Євангелія, складається на те, що насправді існує 
не субота для людини, а людина для суботи [Мк 2:23-27]. Прикметно й те, що 
подібні питання проблемного характеру неуникність змін нехай почасти 
усвідомлено і в чи починають порушуватися навіть репрезентантами 
найортодоксальніших московських кіл, де до будь-яких нововведень в 
богослужбовій практиці завжди ставилися з крайньою неприхильністю. А це 
означає, що назрілість змін усвідомлюється повсюди як та нагальність, яка 
вже давно позначена рецедивами обрядовір’я. Скажемо більше, вбачаючи у 
непорушності культово-обрядової практики православ’я одну з хронічних і 
доволі небезпечних недуг, ігумен Петро Мещерінов з йому властивою 
відвертістю та церковною самокриттичністю зазначає: «Ми вважаємо себе 
православними тому, що постуєм, ходимо на служби, наслідуємо переданням 
і. т. д., але зовсім не тому, що Христос вселився в наші серця, а наше життя 
стало вираженням і здійсненням Христового Євангелія. Забери у нас закриті 
вівтарі, церковнослов’янську мову, старий стиль, пости, неголені бороди, 
звичні лексичні штампи та ін. – і нам буде дуже складно усвідомлювати себе 
християнами, ми опинимося в якісь порожнечі, бо наше християнство на 
практиці здебільшого зводиться до вищепойменованих речей, зростається з 
обрядом і підмінюється ним»280.  

При цьому, добре знаючи, що православний обряд складний і в ньому 
доволі легко заплутатись, як і те, що «обряджаючись» та обрамляючи себе 
церковними формами, віруючій людині не так вже й просто пробитися крізь 
хащі культово-обрядових дійств до живого Христа, той же Петро Мещерінов 
пропонує і критерій перевірки корисності культово-обрядової практики. Він 
має бути один: «сприяє та чи інша зовнішня церковність життю у Христі чи 
ні… Якщо так (а перевіряється це виконанням Божих заповідей та 
присутністю в душі плодів Духа (див. Гал. 5: 22-23)», тоді духовний розвиток 
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віруючого не може викликати сумнівів і заперечень. У цьому сенсі обряд 
може вважатися першим і надзвичайно важливим імпульсом до справжнього 
богоспілкування, до набуття спасенного досвіду життя в Христі. Якщо ж 
такий спосіб воцерковлення чи вписування себе в ландшафт церкви криє в 
собі небезпеку підмінити внутрішнє зовнішнім, стати перепоною до життя в 
Бозі, тоді він має бути відхиленим і визнаний хибним. Позаяк обряд як форма 
богопочитання, звеличення, прославлення та шанування покликаний сприяти 
введенню людини в Христове Царство, сприяти поєднанню з Богом, з 
небесною реальністю281 і вже тоді, і там досвідчити спів мандрівникові 
небесних доріг, що ярмо Його благе, а тягарі легкі (Мф. 11: 30). То перше і 
єдине на потребу, все інше – похідне, другорядне. І це застереження тим 
важливіше, що будь-які спроби щось виправити на краще нерідко 
нівелюються звинуваченнями у гордості та закликами змиритися, уподобати 
«зрак раба». Справа іноді доходить до того, що віруючій людині навіть 
прививається небезпечне недовір’я до Святого Писання. 

Під оглядом вище зазначеного скидається на те, що окремі сфери 
церковно-релігійного життя сучасного Православ’я потребують докорінної 
зміни або суттєвої корекції підходів до розуміння та способів розв’язання 
назрілих проблем. А їхнє подолання видається нелегким, бо церковний устав 
є задавненим і виключно монастирським. Він пройнятий чернечим 
ригоризмом та позначений тією мірою максималізму, який у своїй 
богословській короткозорості нерідко далі вичитки молитов та вистоювання 
богослужінь не бачить. Не бачить він і сучасних потреб постмодерної 
людини в усій їхній багатоманітності та багатогранності.  

То ж гостро усвідомлюючи, що виклик доби глобалізації означив 
межовість, вихід з якої потенційно можливий, однак не гарантований і 
залишає значно більше питань, ніж відповідей, які можна було б скласти, 
тільки підкреслимо, що вироблення ставлення до богослужбової сфери 
православ’я може відбуватися по-різному, але в обов’язковому порядку має 
починатися у вірянина із подолання скверни невігластва, а відтак і з 
опанування азів православного культу, здолання побутового рівня 
пересічного сприйняття культово-обрядової сфери релігійного комплексу. 

Воднораз, осягаючи тайновість православ’я, ми не можемо 
абстрагуватися й від богословського самоусвідомлення його історичної 
драми, зазвичай зводжуваної до печалувань з того приводу, що імператор 
Константин привніс у церковну свідомість християнства язичницьке 
розуміння світу і кесар став царем града Божого і що життя протягом майже 
двох тисячоліть докорінно змінилося, а церква залишилася такою, якою її 
зробило історичне перейдене й інстинктово опиратиметься самоочевидності 
новочасних запитів та викликів як природним неспівмірностям. 

Відтак нинішня зустріч постмодерної сучасності з тим, що уособлює 
нею ж зневажений метанаратив, заледве буде взаємно бажаною і, напевне, 
що не дуже прихильною. Бо на церковному полі культово-обрядових 
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звершень людина себе, зазвичай, знаходить, а ось під час зустрічі з Іншим і 
Іншістю, в процесі завбачуваного толерування, хай почасти, але себе 
втрачає. Однак така зустріч неуникна, вона неодмінно відбудеться і на 
персоналістично-індивідуальному, і на спільнотному рівнях та матиме 
важкопрогнозовані наслідки. 

Під оглядом щойно зазначеного належить усвідомлювати й те, що в 
принциповому плані розуміння природи та закономірностей постання 
культово-обрядової сфери християнства визначальною мірою перебуває в 
залежності від світоглядних підходів до з’ясування первинності/вторинності 
релігії та мистецтва, від ставлення до символьної природи культово-
обрядового комплексу як його визначального компоненту, від предметної 
сфери дослідження в процесі всебічного осмислення природи, 
закономірностей розвитку та функціональної специфіки релігійного 
феномену, а зрештою і від теоретико-методологічних засад осмислення 
православного культу. 

То ж, завершуючи виклад теми, лише хочеться вказати на аксіоматичні 
положення того доволі пістрявого релігієзнавчого дискурсу, з якого, зокрема, 
довідуємося, що культо-обрядова сфера релігії: 1) перебуває в прямій 
залежності від віронавчальних засад та складає цілу систему приписів, які 
потребують беззастережного виконання; 2) є невід’ємним атрибутом 
релігійного феномену та вершинним досягненням народного генія, вищим 
національним надбанням; 3) постає разом з релігією і з часом ускладнюється; 
4) являє собою симбіоз культурно-мистецьких засобів вираження, 
елементами якого виступають вербальні (словесні, пісенні та ін.), образно-
смислові та хореографічні складові. 

При цьому, набуваючи національної питоменності, культ досвідчує 
ступінь духовної зрілості народу, відображає його неповторний духовний лик 
та ідеальність поривань, є печаттю духу кожного народу, позаяк становить 
ядро священної традиції, пронизує усі сфери національної культури, а в 
латентних вимірах і увесь життєвий уклад. До того ж культ криє у своїй 
цілокупності потужний психо-емоційний та духовно-виховний потенціал, 
має символьну природу, з огляду на що у кожній з обрядових дій втілено 
віросповідні уявлення, поняття, образи та ідеї, те, що в комплексі можна було 
б назвати увиразненою богословською візією про вічне, ідеальне, 
справедливе та спасенно важливе. Культ також виступає аксіологічним 
маркером та символічним кодифікатором релігійних смислів, уневажнення 
призводить до втрати сенсу життя як такого. Він перебуває в органічній 
сполучуваності з іншими елементами релігійного комплексу і в залежності 
від різних інтерпретаційних підходів (історичного, соціологічного, 
психологічного, символічного) надається до різнотлумачення. Культ тісно 
пов'язаний з мовний актом, через що богослужбове мовлення важливе і в 
контексті його змісту, і з уваги на функцію, яку виконує слово як лінгво-
сакраліс в процесі богослужіння.  

200



З ширшого погляду, досліджуючи прямі чи опосередковані 
запозичення, що наявні в православному богослужінні належить 
усвідомлювати: 

- попри конечну виправданість подібних практик, існує реальна 
небезпека семантичного ототожнення типологічної спорідненості з 
генетичними зв’язками, які в багатьох випадках або малоймовірні, або й 
взагалі неможливі; 

- щеплені на християнському «древі вічності», запозичені ідеї, образи, 
мотиви … набули нової релігійної питоменності, а відтак і нового життя; 

- компаративний аналіз релігій на предмет виявлення в них спільних 
культово-обрядових ознак може стати вдячною нагодою до глибокої 
рефлексії над цілим комплексом питань виняткового богословського 
значення, починаючи, скажімо, від розумувань над одними й тими ж 
сюжетами у віддалених поміж собою релігіях і закінчуючи вражаючою 
схожістю культового начиння та релігійних практик; 

- коректне послуговування величезною сукупністю знань, пов’язаною з 
виявленням міжрелігійної спорідненості/спільності, особливо в розрізі 
неможливості прямих культових запозичень, може не тільки прислужитися 
зняттю завіси таємничості щодо природи виникнення релігій чи ж сприяти 
мінімізації ексклюзивістської психології конфесійного мислення, але й 
актуалізувати значущість дії незбагненного Божого промислу; 

- вивищуючи роль та значення культово-обрядової складової 
релігійного феномену як священної традиції кожного народу, не варто 
випускати з уваги ані історично тривалого періоду її становлення, ані того, 
що, формалізуючись та «знедуховлюючись», культ з перегодом може стати 
перешкодою до життя з Богом і в Бозі чи ж, принаймні, призвести до 
виродження первісних значень та підміни смислових концетрів, а відтак і до 
прикрих збочень етнофілітичного, місійного та політико-ідеологічного 
характеру;  

- вступивши в новітню добу своєї історії після розпаду СРСР та 
проголошення держаної незалежності в Україні, як і на всьому 
пострадянському просторі дійшло до чергової ревізії «всього» і «вся», в тому 
числі і до ідеологічної реабілітації релігії; 

- на парафіяльному рівні міського, а поготів сільського/селищного 
сприйняття й переживань культово-обрядових священнодій, як то, зокрема, 
засвідчує перестережлива новітня даність, нерідко має місце цілковите 
нерозуміння/незнання звершуваного або ж спостерігаються такі його 
тлумачення, що нерідко викликають зніяковіння, а то й ставлять під сумнів 
конечну слушність високодумних розмислів про роль та значущість 
задавнених богослужбових практик. 

 
3.4 Символізм як основа релігійної обрядовості 

 
Розгляд проблеми вимагає чіткого обумовлення понять, якими ми 

оперуватимемо. Визначимося, що обряд – це суворо регламентована, 
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урочиста, символічна форма емоційно-психологічного спілкування людей з 
приводу значимих вжитті наслідків їх діяльності та очікуваних певних дій. 

Наші предки свято вірили, що від обрядового дійства залежить життя їх 
самих, їхніх дітей, внуків і правнуків. В силу саме такого розуміння 
обрядовість та звичаєвість поставали в ролі свого роду непорушного закону 
буття, його духовної і моральної підоснови. Обрядове дійство вважалося 
священним. Різноманіттям і доступністю своїх форм обряди сприяють 
передачі молодшому поколінню нагромаджених духовних цінностей з метою 
їх продовження і збагачення. Відтак обряди є важливим і необхідним засобом 
духовного і практичного зв'язку між поколіннями, зв'язку, при якому кожне 
наступне покоління формує власне обличчя на основі найцінніших 
соціально-культурних досягнень попередніх поколінь. Вони являють собою 
також встановлені норми спілкування людей, які сучасна етнографічна наука 
визнає як неодмінну органічну складову частину культури, духовних 
цінностей. 

Тому розгляд соціальних характеристик релігійної обрядовості 
неможливий без аналізу природи однієї з найважливіших ознак обрядовості – 
обрядових символів, які формують структуру обрядів і виступають 
“будівельним матеріалом обряду”282, в тому числі й релігійного. Умовно-
знакові форми, що нагадують драматичні сценарії подій із їх священної 
історії, таїнств є невід’ємною ознакою практично всіх релігій. Саме так 
релігія “осягається”, стає “зримою”, а божественне одкровення стає 
надбанням як окремих віруючих,так і цілих громад. 

Порівняно з іншими традиційними формами закріплення і передачі 
культури новим поколінням специфіка обряду полягає в тому, що обрядові 
дії завжди виступають як символи, що втілюють у собі відповідні соціальні 
ідеї,уявлення, образи і викликають відповідні почуття. Хоч самі пособі 
символи й не створюють обряд, але він, як слушно зауважує Д.Угринович, 
"виникає лише тоді, коли саме колективна дія набуває символічного 
значення"283. 

Однак, як це засвідчує саме життя, одних лише символів недостатньо 
для того, щоб виник обряд. Символи, без сумніву, входять в обрядову дію, 
але далеко не тільки вони"створюють" обряд як специфічне утворення. Адже 
весь (або майже весь) предметний світ духовної культури, як світ, який має 
тільки людську форму, так чи інакше є символічним,оскільки несе в собі не 
лише ту інформацію, яка безпосередньо міститься в самій формі предмету, а 
й ту, яка пов'язана з існуванням даної предметної форми. Про обряд як 
специфічне соціально-психологічне явище ми можемо говорити, власне, за 
умови, коли колективна дія набуває саме символічного значення. 

Грунтовно механізм формування обрядового дійства розкрив 
Е.Дюркгейм. Індивідуальна свідомість залишається закритою для всіх інших, 

                                                 
282 Фурсин И. И. Заметки о природе обрядовой символики // Традиционные и новые обряды в 
быту народов СССР. – М., 1981. – С.65. 
283 Угринович Д.М. Обряды: за и против – М., 1975,– С. 23. 
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якщо вона в своїх спілкуваннях некористується певними знаками-символами, 
що виражають їх внутрішній стан. Якщо ж між індивідами "встановлюється 
спілкування, яке стає реальною спільністю", якщо "всі партикулярні 
свідомості зливаються в одну спільну свідомість", зауважує релігієзнавець, 
то "знаки, що їх виражають, мають врешті-решт нібито злитися в один-
єдинийі унікальний знак. Саме його поява дає індивідам відчуття того, що 
вони єдині, дає їм свідомість їх моральної єдності"284. 

Проте, розглядаючи обряд як колективну символічну дію, ми маємо 
рахуватися з тим, що така дія зможе стати обрядом лише перетворившись в 
стереотип, кожний елемент якого однозначно сприймається як символічне 
втілення певних ідей і уявлень. Саме "стереотип" і саме "однозначно",бо без 
стереотипних, стандартних дій не може існувати обряд як форма соціально-
психологічної усталеності, як певна традиція, так само як без однозначного 
сприйняття певних символічних дій обряд не існує як специфічне соціальне 
формування. 

Як зазначає Е.Дюркгейм, символи не слід розглядати просто як 
умовності, які будь-коли можна поміняти як етикетку з якихось ділових 
міркувань. Сталість символів необхідна для того, щоб суспільство 
усвідомило себе, щоб мала надійне продовження релігійна свідомість. Але 
сталість ця забезпечується не завдяки виокремленим індивідуальним 
уявленням, а колективним. "Індивідуальна свідомість не може вступати в 
контакт і спілкування з кимось іншим, якщо воно не виходить за межі самого 
себе; проте вона не може це зробити поза якимись рухами, – пише 
Е.Дюркгейм. – Гомогенність цих рухів в тому, що дає цій групі усвідомлення 
себе, а отже й дає їй існування"285. Якщо за певних умов ця гомогенність 
сформувалася, а обрядові рухи здобули стереотипну форму, то вони служать 
символізації відповідних уявлень. Проте вони символізують їх лише тому, 
що беруть участь в їх формуванні. 

Як правило, перші орієнтації особистості на участь в обрядових 
дійствах частіше бувають стихійними, ніж свідомими. Але згодом, при 
неодноразовому повторенні,обрядова дія стає для неї стереотипною, а 
індивід водночас бере участь в них вже свідомо. Зауважимо тут, що 
обрядовий стереотип ні в якому разі не виступає перепоною на шляху 
емоційного впливу. Повторення обрядів не зменшує їх емоційного впливу. 
Більше того, відновлення вражень,образів, тих асоціацій, до яких людина 
звикла, роблять її переживання при цьому глибшими й інтенсивнішими. 
Життєвий досвід показує, що чим більше для неї знайомим,близьким, 
звичним є обрядове дійство, тим яскравішими і глибшими можуть бути 
почуття тих, хто бере в ньому участь. Це особливо тому, що обряди 
своєрідно оформляють важливі події в житті суспільних спільнот, сім'ї, 
окремої особистості, які в силу своєї життєвої важливості і значимості не 
можуть не викликати хвилювання їх учасників. Але зазначимо тут, що обряд 

                                                 
284Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996 – С. 438. 
285 Там само. – С. 439. 
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сам по собі не стільки формує переживання його учасників (хоч цей момент 
також присутній), скільки дає звичне русло для вираження цих переживань, а 
відтак – підсилює й інтенсифікує їх. 

Вже зазначалося, що головною характерною ознакою обряду виступає 
його символічний зміст. В багатьох обрядах він постає як система 
символічних значень предметів, якими маніпулюють учасники обряду, 
символічних значень самих здійснюваних дій, а також символіки місця, на 
якому чітко визначені особи здійснюють обряд. Тому для розуміння сутності 
обряду необхідно насамперед зупинитися на характеристиці обрядового 
символу. 

Яка ж природа обрядових символів? Однозначної відповіді на це 
питання немає. Існує значна кількість праць, в яких досліджується природа 
символів. Філософська традиція,яка йде від Гегеля, розглядає символ як 
єдність образу і знаку. Для розуміння сутності обряду важливо пам'ятати, що 
символ не є просто знаком, а являє собою особливу різновидність знаку, яка 
відрізняється безмежною кількістю значень,прив’язаних до певної моделі. 
А.Ф.Лосєв підкреслює, що символ потребує для себе не просто моделі, але 
ще й породжуючої моделі286. В обрядовому символі такою моделлю служать 
певні соціальні взаємозв'язки, обрядові символи. Обрядові символи – це 
завжди символи певних елементів всього способу життя. 

Таким чином, на нашу думку, обрядовий символ – це особливого роду 
знак, який несе певний соціальний зміст,відображаючи при цьому в образній 
формі ті чи інші ідеї, уявлення, норми, цінності. Колективні символічні дії 
стимулюють цілеспрямовану діяльність суб’єкта, яка служить основою 
перспективного творчого перетворення дійсності. 

Символ, так само як будь-який інший знак, виступає в процесі пізнання 
в ролі своєрідного замінника реальних предметів, процесів і явищ. Проте, на 
відміну від усіх інших знаків, символ володіє частковою подібністю з 
позначуваним ним об'єктом. Вибір того чи іншого символу для позначення 
певного об'єкту не зовсім є свавільним. На цій особливості символів свого 
часу зауважив ще Гегель. Він писав: "Лев береться як символ 
великодушності, лисиця – символ хитрості, коло – символ вічності, 
трикутник – як символ триєдності. Символ, взятий в цьому більш широкому 
розумінні, є не просто байдужим знаком, а таким знаком, який уже в своїй 
зовнішній формі включає в себе зміст виявленого ним уявлення"287. 

З іншого боку, символ відрізняється від образу того або іншого 
предмету чи явища, які сприймаються свідомістю людини. Символ не мусить 
охоплювати всі, навіть головні властивості об'єкту, які він виражає. Для 
нього достатньо виявити хоча б віддалену подібність з відображуваним 
об’єктом, щоб викликати тим самим певні асоціації. В цьому випадку 
відбувається процес проектування понять на найбільш "подібні" чуттєві 
образи і в такий спосіб чуттєві асоціації беруть участь безпосередньо у 
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формуванні обрядового символу. У зв’язку з цим плідною є думка 
А.Ф.Лосева, який зазначав, що "будь-який символ, по-перше, є живим 
відображенням дійсності, по-друге, він підлягає тій чи іншій розумовій 
обробці і, по-третє, він стає гострою зброєю у перетворенні дійсності"288. 

Як символи, так і знаки постають в ролі засобу вираження, 
матеріалізації, а точніше – об’єктивізації понятійних уявлень, образів, які, в 
свою чергу, є ідеальними,суб’єктивними образами об'єктивної дійсності. 
Якщо понятійні розумові образи в гносеологічному аспекті безпосередньо 
співвідносяться з об'єктивними предметами, то знаки і символи 
безпосередньо співвідносяться з розумовими, понятійними образами. Останні 
в знаках і символах набувають форми чуттєвого образу і, завдяки цьому, 
служать опосередкованому відображенню світу. 

Опосередкований характер осягнення за допомогою символів і знаків 
може описуватися через категорії відображення і позначення. Категорія 
відображення в цьому випадку відзначає взагалі другорядну природу 
символу і знаку щодо дійсності. Про відображення відтак можна говорити 
якпро відображення у вигляді уявних образів, понять. В символі ж і знакові 
уявний, понятійний образ, завдяки матеріальному тілу символу і знаку, 
позначається в чуттєвому образі. 

В зв’язку з цим у символі з’являються свої специфічні функції. 
Найбільш важливі з них: емоційна – в міфології, при відображенні почуттів і 
переживань людей в церемоніальних актах і ритуалах; інтуїтивна – в 
складних процесах внутрішнього "бачення" в художників, композиторів, 
вчених; концептуальна – при втіленні абстрактних ідей, наукових понять, 
розумових операцій. Символізація на рівні чуттєвого пізнання пов'язана 
також з тим, що в цілісну структуру чуттєвого образу входить оцінюючий 
момент, який надає йому певне світоглядне, моральне скерування, емоційне 
забарвлення. 

Але якщо символ взагалі – предметний чи словесний знак – умовно 
позначає сутність певного явища, то обрядовий символ характеризується 
тим, що виявляє знакову сутність лише у відповідному ритуальному 
контексті. Тому слід зазначити, що у відповідній системі спілкування будь-
який предмет може стати символом. 

Як відомо, основними функціями знакових систем є: 1)функція 
вираження смислу, значення; 2) функція спілкування,тобто забезпечення 
розуміння слухачами (учасниками обряду)повідомлення, що передається, а 
також спонукання до дії,емоційний вплив тощо. Звідси випливає, що 
водночас потрібно виокремлювати дві сторони в обрядовості як знаковій 
системі. В одному випадку, її потрібно розглядати як специфічну форму 
об'єктивізації певних ідей, уявлень, тобто визнавати те, що вона виступає 
носієм соціально важливої інформації. В іншому випадку, обрядова знакова 
система є специфічним засобом функціонування цієї інформації, яка 
здійснює свій вплив на свідомість і поведінку людей. 
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Відтак, обрядовими можна вважати лише такі символи,які сприяють 
розкриттю змісту обрядової дії, а головне – сприяють засвоєнню 
світоглядного змісту обряду свідомістю індивіда. Обрядові дії активізують 
психічні та фізичні сили останнього. Вони виступають тим важливим 
засобом, за допомогою якого кожна людина свідомо зорієнтовує свою 
духовну діяльність. Тому сучасне розуміння обрядовості включає в себе 
уявлення про неї як духовне формування. Яскравим прикладом цього 
виступає якраз релігійна обрядовість. 

Філософське осмислення символу відрізняється від богословського, яке 
також прагне з'ясувати природу цього феномену. Символ витлумачується 
богословами як посередник між "видимим" і "невидимим". Але для 
сприйняття священних символів, вважають вони, потрібна віра. Тому, на їх 
думку, раціональне пояснення символів неможливе289. 

Витлумачення символічної природи обряду, як і всього християнського 
віровчення, зайняло особливе місце в різних богословських системах. Так, 
багато уваги образно-символічному витлумаченню основ християнського 
віровчення і культу приділяли відомі християнські богослови Іустин 
Філософ, Климентій Олександрійський, Оріген, Отці Церкви. Зокрема, 
Климентій Олександрійський навіть розробляв теорію символізму. У нього 
символічний образ набуває сакрально-гносеологічного забарвлення. 
Мислитель підкреслював, що символ має так "уміло приховувати істину", 
щоб "приховуючи, висловити і, утаївши, виявити" її, і виявити в 
прикрашеному вигляді, бо символом прикрашається Божественна істина290. 
Цей символічний образ, на думку Климентія, необхідний для мобілізації 
духовних сил людини,для орієнтації її розуму на досягнення вищих істин 
буття. Він дається тільки тим людям, які прагнули до істинного знання. 

Оріген також відзначав, що Святе Письмо, все християнське віровчення 
і культ переповнені символізмом. Тому, зазначав він, їх треба розуміти 
образно, а небуквально291. Один із перших візантійських Отців Церкви 
Феодорит Кирський твердив, що біблійна символіка підноситься зокрема до 
самого Бога і є наслідком неможливості адекватного прямого відображення її 
божественної сутності. Він вважав, що оскільки Єство Боже безвидне і 
безобразне, невидиме і неосяжне, а відтак не піддається якомусь 
зображенню, то його можна осягнути лише за допомогою "символів 
величних Його дарів", серед яких скрижалі означатимуть законопокладення, 
жезл – священство,манна – їжу в пустелі і нерукотворний хліб292. Такі 
божественні настанови Отця Церкви надихали християнських теоретиків і 
практиків на подальше символічне витлумачення текстів Святого Письма і 
всього змісту християнського світобачення і обрядового діяння. 
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У Псевдо-Діонісія Ареопагіта в ролі вихідного принципу теорії 
символу і образу служила думка, що в системі передачі інформації від Бога 
до людини на межі "небо-земля" відбувається якісна зміна носія інформації – 
з духовного (нижча сходинка в небесній ієрархії) він перетворюється в 
матеріальний (вища сходинка в ієрархії земної), приховується під завісою 
образів, символів, знаків.Символ у Псевдо-Діонісія виступає в ролі найбільш 
загальноїфілософсько-богословської категорії, що включає в себе образ,знак, 
зображення, прекрасне, ряд інших понять, а також багато предметів і явищ 
реального життя, а особливо культової практики. 

В своєму листі до Тита, який є коротким викладом змісту втраченого 
його трактату "Символічна теологія",Псевдо-Діонісій зазначає, що існує два 
способи передачі інформації про Істину: перший – невисловлений, 
потаємний, другий – явний і легко впізнаваний. Якщо перший з цих способів 
є символічним і містеріальним, то другий – вже філософським і загально 
доступним. Проте, на думку богослова, невимовлювана істина передається 
тільки першим способом. Саме тому давні мудреці користувалися постійно 
таємними іносказаннями293, в яких тісно перепліталося невисловлюване з 
висловлюваним. Якщо філософське судження містило формально-логічну 
істину, то символічний образ – незбагненну, неосяжну. Вся інформація про 
вищі істини міститься в символах, оскільки все, що стосується небесних 
істот, передане нам у символах. Так, символічними є тексти самого Святого 
Письма. В них, підкреслював Псевдо-Діонісій, для позначення духовних чи ж 
Божественних сил в ролі символів використовуються різні назви органів 
людського тіла. Для описання властивостей небесних чинів тут вживаються 
найменування майже всіх предметів матеріального світу. 

На думку Псевдо-Діонісія, символи і умовні знаки виникли не заради 
самих себе, а з певною і до того ж суперечливою метою – виявити і водночас 
приховати Істину. Якщо, з одного боку, символ служить для 
позначення,зображення і, тим самим, виявлення незбагненого,безобразного і 
нескінченого в кінцевому, чуттєво-сприйманому (але лише для тих, хто вміє 
сприймати цей символ), то з іншого – він є оболонкою, покрівлею і надійним 
захистом невимовної істини від очей і слуху "першогоз устрічного", який є 
невдостоєним права пізнання істини. 

Псевдо-Діонісій вважав своїм прямим обов'язком з’ясування в міру 
своїх сил "всієї багато значимості символічних священних образів, оскільки 
без цього багато символів постають лише якимсь неймовірним, 
фантастичним маренням"294. Так, Бог і Його якості можуть символічно 
виражатися антропоморфними і зооморфними образами, у вигляді рослин і 
каміння. При цьому Бог наділяється жіночими прикрасами, варварським 
озброєнням, атрибутами ремісників і художників. Він навіть зображається у 
вигляді гіркого п'яниці. Але не слід в розумінні символів зупинятися на їх 
поверхні. Потрібно проникати до їх глибинної сутності. Не можна також 
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нехтувати жодним із них, оскільки в своїх видимих рисах вони постають 
образами видовищ, які важко описати295. 

Кожний символ, зауважує Псевдо-Діонісій, може мати ряд своїх 
значень. Все залежить від того контексту, в якому він вживається, а також від 
особистих якостей ("природи") спостерігача. Проте і при такій 
багатозначимості "не слід змішувати священні символи один з одним". 
Кожен з них має бути з'ясованим у відповідності з його власними причинами 
і його буттям. Повне пізнання символу приводить до невичерпної вишуканої 
насолоди від споглядання незбагненної досконалості першообразу і 
сприйняття всієї Божественної мудрості296. Символ витлумачується Псевдо-
Діонісієм в декількох аспектах. Насамперед він розглядається як носій тієї 
інформації, яка знаходитися в ньому. При цьому постає: 

а) в знаковій формі, коли зміст її доступний тільки посвяченим; 
б) в образній формі, при якій цей зміст доступний загалом всім людям 

цієї культури і реалізується перш за все в мистецтві; 
в) безпосередньо, коли символ не тільки позначає, а й"реально являє 

собою позначуване". Останній аспект витлумачення символу був лише 
означений Псевдо-Діонісієм. Він розглядається його послідовниками, але 
вже в зв'язку із з'ясуванням природи літургійної символіки. 

Сам же автор "Ареопагітик" найбільш детально зупинився на теорії 
образу. Образи, на його думку, необхідні для прилучення людини до 
непізнаного. З їх допомогою вона через чуттєві предмети піднімається до 
духовного, а через символічні священні зображення – до досконалості 
небесної ієрархії, яка не має якогось свого чуттєвого образу. Псевдо-Діонісій 
розробляє струнку ієрархію образів, за допомогою яких нібито передається 
істинна інформація з рівня надприродного на рівень людського існування. 
Літературні і живописні образи в його праці подаються на рівні таїнств,тобто 
десь між небесною і земною (церковною) ступенями ієрархії. 

ЦІ думки давніх християнських богословів, а також перших Отців 
Церкви щодо релігійних символів були слушними і враховані при створенні 
теорії релігійного символізму, яка зародилася і утвердилася дещо пізніше. 

Як же з’явився символізм в християнстві і коли? Перші вияви 
символіки в християнстві поставали як безпосереднє відображення процесу 
формування його ранніх громад. Символи концентрували в собі ціннісні 
аспекти християнського світобачення, навколо яких проходило об'єднання 
перших християн. Зворотною стороною цього процесу була потреба в такий 
спосіб відокремитися від язичницького світу. Ця потреба задовольнялася 
діяльністю,зорієнтованою на створення християнської символіки297. Гадаємо, 
що цей процес не можна оцінювати, як це подеколи пишуть в християнських 
виданнях, тільки як свідому творчість, що виходила в той час з необхідності 
якось приховувати свої цінності від ворожої римської влади. Адже багато 
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християнських обрядових символів були надто добре відомі й представникам 
нехристиянського населення Римської імперії. Вірніше було б допустити, що 
весь процес християнського обрядотворення, який спирався на приховування 
догматів від зацікавленості язичників, має розглядатися скоріше як 
прагнення саме в такий спосіб задовольняти релігійні потреби членів ранніх 
християнських общин. 

Аналогічно цьому відбувалося також формування і вчення про 
таїнства-обряди, виконання яких було монополізоване церковним 
духовенством. Цей процес інколи пояснювався християнськими авторами 
також необхідністю "приховання догматів і від своїх одновірців, на стійкість 
яких Церква не могла покладатися"298. Але по суті ж все це є відображенням 
й закріпленням в релігійній практиці інтересів особливої групи віруючих, які 
займали домінуюче положення в громаді і які згодом об’єдналися в таку 
релігійну групу як духовенство. О. Уваров в своїй праці "Християнська 
символіка", звернув увагу на той факт, що Іустин Мученик(103-165 pp.) в 
своїх творах вже навіть не натякав на церковне правило про збереження 
таємниць релігійної діяльності299. Проте на відміну від нього, Тертуліан (160-
245 pp.) і Климентій Олександрійський (150-217 pp.) виразно відстоювали 
думку про необхідність проведення розрізнення вірних і невірних на основі 
пояснення або приховування смислу головних християнських символів. В IV 
ст. Кирило Єрусалимський категорично оцінює це питання як таке, що 
нетерпить заперечень, а Василій Великий навіть посилається на авторитет 
апостолів, які, на його думку, були засновниками цього церковного правила. 

Таким чином, коли до IV ст. християнський церковний інститут 
склався і в основному завоював стійкі позиції в суспільстві, то, як наслідок 
цього, з часом інтереси церковного духовенства були закріплені в привілеях 
щодо збереження і поширення основ віровчення за допомогою релігійної 
обрядової діяльності. 

Представники духовенства, які спочатку просто очолювали релігійну 
громаду і були основними виконавцями релігійних обрядів, стають частиною 
механізму регуляції релігійної поведінки своїх парафіян. В більшості 
випадків духовна особа була водночас і виразником інтересів громади, і 
виразником інтересів правлячої верхівки суспільства, до якої при його вже 
соціальній диференційованості, вона, як правило, належала. Духовенство 
безпосередньо бере участь у створенні системи церковного права, яка 
включає в себе,поряд з нормами культової поведінки, також норми поведінки 
віруючих щодо духовенства, релігійних об'єднань, світської влади. 

Якщо взяти християнську релігію, то на час середньовіччя повністю 
сформувалася обрядова система двох її конфесійних течій – православ’я і 
католицизму. Характерною особливістю середньовічної обрядової системи 
саме й була повна її залежність від християнської церкви, яка намагалася 
обрядовість всіх станів підпорядкувати завданню утвердження 
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християнських вірувань, визначенню ролі церкви як посередниці між Богом і 
людьми. Зауважимо тут, що це їй значної мірою вдалося зробити, про що 
засвідчує історія. 

Богословське осмислення обрядового символізму, започатковане ще на 
початку нашої ери і розвинуте в середньовічну епоху, набуває вже більш 
сучасних форм і підходів до цієї проблеми у другій половині XIX – на 
початку XX ст. Але й в цей час воно не знайшло масової підтримки серед 
православних богословів. Займаючи домінуюче положення в релігійному 
житті суспільства, православна церква не звертала належної уваги на 
символічність свого віровчення і обряду. Лише з часом, втрачаючи свою 
пануючу в релігійній сфері роль і відчуваючи наступ протестантизму, в якого 
розвинуте символічне розуміння Священних текстів й обрядів, православне 
духовенство намагається утверджувати і підкреслювати символізм 
християнської культової практики,зберігаючи вірність такій традиції й до 
сьогодні. 

Тривалий час в православному богослов’ї домінувало так зване 
історичне витлумачення обрядовості. Прихильники цього напряму вбачали 
“у всій чино послідовності богослужіння” лише відображення історичних 
подій. При цьому не приділялася належна увага духовному змісту 
богослужбових дій і слів. Доводилося, що богослужіння насамперед є 
“історичне явище і що більшість обрядів, а також і святих предметів, 
створювалися із практичних міркувань зручності здійснення 
богослужіння”300. Той факт, що цей "історичний підхід" до з’ясування 
природи обрядів прагнув віднайти їхні "природні причини”, а відтак визнавав 
певною мірою похідний характер християнської обрядовості від первісних 
вірувань, спонукав православних богословів до зміни своїх оціночних 
парадигм. "Вивчення літургії, і, додамо,статуту на основі лише так званого 
історичного методу, – зазначає професор Московської Духовної академії 
І.Козлов, – може перетворити все в дещо схоластично мертве. Якщо 
керуватися лише історичним методом, то у всьому цьому (богослужінні – 
В.Б.) ми побачимо лише світлові та рухові ефекти"301. 

"Історичний підхід" у витлумаченні змісту обрядів у православ’ї нині 
все частіше заступається символічним. Саме в символічності всіх дій, що 
здійснюються у храмі під час богослужіння, в символічності храму і всієї 
внутріхрамової й позахрамової обрядовості церква закликає вбачати 
специфічність і відмінність їх від всяких інших дій, окрас будівель, вчинків і 
т.п. Символіка розглядається богословами як необхідна частина 
богослужіння. "Все наше богослужіння, – зазначається в православному 
"Журнале Московской патриархии", – просякнуте символами. Вони скрізь – в 
словах,в образах, в жестах, в одязі. Символіка – це таємнича мова, що 
відкриває віруючим те, що потаємно, незримо здійснюється у храмі, 
відкриває їм очі на певну, завжди існуючу в церкві реальність, яку передати 
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безпосередньо, тобто показати, неможна. Ця реальність – початок Царства 
Божого, що настає"302. 

Сучасний символізм – це не новина для Православ'я. У другій половині 
XIX – на початку XX ст. ці ідеї вже появлялися в релігійній літературі303. Але 
тоді вони так і не знайшли широкої підтримки серед богословів. Це можна 
пояснити тим, що, використовуючи неуцтво народних мас, а також 
державність свого буття в країні, православна церква тоді могла без 
особливих зусиль забезпечити свою функціональність в суспільстві, не 
звертаючись до символічних з’ясувань обрядів. В наш час, коли перед нею, з 
одного боку, стоїть завдання зберегти століттямиутверджуваний обрядовий 
чин, а з другого - якоюсь мірою реагувати на звинувачення від 
протестантизму в ідолопоклонстві, символічне розуміння обрядовості, всієї 
культової практики в православ'ї стає домінуючим. 

Зауважимо, що символічний зміст обряду необов’язково збігається з 
тим концептуальним смислом, який йому придає та чи інша конфесія. Це 
стосується насамперед тих обрядів, які включаються в цей конфесійний 
обрядово-міфологічний комплекс зовні, зокрема із попередніх культурних 
комплексів. Так, християнська обрядовість, яка супроводжується власною 
християнською міфологією, у всіх народів Європи значною мірою включила 
в себе обряди язичницького циклу, смисл яких має відмінний від 
християнського віровчення міфологічний підтекст і соціальну 
зорієнтованість. 

Символічна природа обрядової діяльності породила різні погляди на 
мету цієї діяльності. В одному випадку обряд розглядається як дія, що 
позбавлена якоїсь безпосередньої доцільності, а відтак служить лише 
символом певних соціальних відносин304 або ж виступає засобом 
самовираження особистості, а чи ж засобом задоволення потреб дорослих в 
певних ігрових дійствах305. В другому ж випадку аналіз первісних 
традиційних народних обрядів наводить на думку про наявність в обрядовій 
діяльності раціональної ціленаправленості. Це легко можна прослідкувати на 
прикладі будь-якого магічного обряду, що містить в собі символічний смисл, 
а самі дії якого зумовлені конкретними практичними цілями. 

Звичайно, існує певна відмінність між ціле направленою обрядовою 
діяльністю і ціленаправленою предметно-практичною діяльністю. Ця 
відмінність виражається насамперед в тому, що обряд, як форма традиції, 
зорієнтований не на зміну навколишнього світу (що характерно для ціле 
направленої діяльності), а на збереження в незмінному вигляді існуючого 
стану речей. Тому до обряду можна застосувати характеристику традиції, яка 
була зроблена В.Плаховим. Він вважає, що обряд, так само як і традиція, 
загалом може бути охарактеризований як "специфічний прояв в 
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суспільстві,соціальних відносинах універсального принципу збереження"306. 
Тому в обгрунтуванні обрядових дій лежить, як правило,мотиви традиційної 
поведінки, що існують у вигляді принципу"так прийнято". 

Символічна природа обряду сприяє, з одного боку,формуванню безлічі 
цілей однієї і тієї ж дії, а з другого – робить ці цілі незбагненними для тих, 
кому незрозумілим є смисл самого символічного змісту обряду. Крім цього, в 
обряді часто присутні так звані "вироджені" цілі, коли обрядова дія 
здійснюється вже заради самої цієї дії. 

Християнська церква, яка завжди надавала перевагу не розуму, а 
почуттям людини, вимушена була втілювати свої ідеї в конкретно-чуттєву 
символіку. Через створений нею світчуттєвих символічних дій вона прагнула 
надати християнській догматиці і культу видимість чогось значимого, 
утаємненого. 

При цьому наголошувалося на необхідності релігійнихобрядів, які, на 
думку богословів, мають незбагненну складну природу. 

Те, що віруюча людина не може сприйняти безпосередньо своїми 
органами чуття, служителі культу намагаються подати їй в формі обрядових 
символів. Ці ж обрядові символи, зокрема, допомагають віруючому пізнати 
Бога, вступити з Ним в контакт. Дійсно, релігійні символи і обрядові дії, як 
свідчить практика, неодноразово викликали такі психічні стани, які 
витлумачувалися як зустріч з Божественним. Більше того, на чому 
наголошують сучасні зарубіжні дослідники, релігійні символи пропонують 
осмислений контекст, в якому, скажімо, досвід смерті, зла і страждань може 
бути з’ясованим шляхом його вміщення в більш грандіозну світобудовну 
структуру, що призводить до одержання в такий спосіб емоційної втіхи, хоч 
вона й постає як певна форма самозречення. Крім того, релігійними 
символами можна користуватися для відображення досвіду межовості і 
першоджерела всієї людської могутності і розуміння, тобто досвіду, який 
може виникнути в момент,коли проблеми сенсу буття досягають найбільшої 
гостроти307. 

На основі вище сказаного ми приходимо до висновку,що релігія являє 
собою символічну модель, яка формує як пізнавальний, так й емоційний 
досвід віруючої людини. Крім того, вона має справу не стільки з досвідом 
конкретних меж,скільки з межовістю взагалі. Відтак релігія базується на 
більш загальному і абстрактному, ніж конкретно-чуттєвому досвіді. Саме в 
цьому їй якраз і допомагають релігійні символи, які сприяють формуванню 
знань і почуттів людини на відносно високому рівні узагальнення, що 
виходить за межі конкретних дій і вчинків людини, і надають могутності як 
індивідуальному, так і спільнотному людському життю. Зауважимо при 
цьому, надають не лише могутності, а й величності, святості, таємничості, 
тобто таких рис, які підносять людину над її буденністю і переносять у світ 
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вищого порядку, світ, в якому людина може реалізувати себе значно більшою 
мірою. Саме тут, в цьому світі, відбувається зустріч людини з Богом, її 
ставлення до кінцевих меж свого існування. 

Як це слушно зауважив І.Іваньо, символи були прикметною 
особливістю світосприймання й алегоричного витлумачення історичних 
явищ протягом багатьох століть. Символічними уявленнями живилося 
натхнення поетів та філософів. Прикладом цього, на його думку, служить 
вчення нашого Григорія Сковороди, в основі якого лежить теза про духовне 
світло, символічне витлумачення міфів як один із засобів проникнення в 
таємниці невидимого світу308. 

У Григорія Сковороди символ не мав чіткого однозначного визначення. 
Але ті дефініції, які він виробив, є дуже близькими до християнського 
розуміння символів, тому і хочеться звернути на них увагу. По-перше, 
символами він вважав образи, які означали не тільки певні явища, а й містили 
в собі вказівку на щось інше – на таємниче значення, можливо навіть 
протилежне предметному. По-друге, Сковорода дуже часто символами 
називав образи взагалі, які позначають "вічне начало". Такими уявлялися 
йому біблійні чудеса і"знамення"309. 

Більшість обрядових дійств Григорій Сковорода розглядав як 
своєрідний путівник до світу символів, що опосередковують сприйняття 
реальної дійсності. Розшифровуючи символічні образи, він намагався 
розкрити таємницю ставлення людини до навколишнього світу, напружений 
діалог розуму і пристрастей, духу і плоті, що зрештою мало б привести до 
пізнання добра і краси життя. 

Богослови, як це вони твердять, також використовують символи для 
сприйняття навколишньої дійсності, яка, згідно їх повчань, є подвійною: 
природною і надприродною. При цьому акцентується увага саме на осягненні 
надприродної дійсності,яка і є, на їх думку, уособленням гармонії буття. Так, 
богослов П.Соколов відзначає, що конкретний символ "приходить на 
допомогу людині, він оживляє в ній свідомість релігійних ідей, він робить ці 
ідеї ближчими до душі"310. Греко-католицький богослов Іван Шевців пише, 
що Ісус Христос"вибрав на середники своєї ласки, свого життя для людей 
видимі знаки – матеріальні речі, що відомі усім. В такий же спосіб він ужив 
подібних видимих речей (і дій), коли установив святі речі-знаки, що їх 
називаємо Тайнами. Таємничий знак посідає тут Божественну властивість під 
зовнішнім виглядом і складається з двох елементів: один – земний, видимий, 
другий – божественний і видимий лише очима Віри"311. Аналізуючи 
міркування богословів з різних конфесій про символічну природу обряду, 
можемо зробити висновок, що релігійні обряди, маючи символічну природу, 
постають посередниками між Богом і людиною, сприяють їхньому 
спілкуванню, а також переносять людину в такий простір, в якому минуле і 
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сучасне збігаються. Саме обряди роблять віруючу людину незалежною від 
часу і наближають її,на її ж думку, до тієї реальності, яку передати 
безпосередньо,тобто показати, не можна. Людина повинна повірити в її 
існування і через символи створити в своїй уяві прообраз самої реальності і 
Бога, який стоїть над нею. Віруючий повинен вірити в те, що ця реальність є 
початком настаючого Царства Божого, тобто початком нового його життя. 

Дієву допомогу віруючому в формуванні саме такого світосприйняття 
надає й Церква. Робить це вона насамперед за допомогою релігійного культу. 
Саме через культ, через релігійні обряди розкривається сутність релігійної 
символіки, яка є сама по собі таємничою мовою, що допомагає віруючим 
відкрити для себе те, що собою являє надприродній світ і саме надприродне, 
розкрити їм очі на те, що відбувається в храмі,зрозуміти, зокрема, символіку 
богослужіння, яка пронизує його скрізь: в словах, в образах, в жестах, в одязі 
тощо. 

Внаслідок своєї символічності засоби обрядової діяльності, 
об'єднуючись в процесі обрядової відправи,створюють урочисту, яскраву, 
незвичайну картину, яка значно відрізняється від того, що оточує людину в її 
повсякденному житті і переносять її вже в іншу життєву площину. Все це 
викликає у людини певні думки, почуття і настрої, якими вона прагне 
поділитися чи то з одновірцями, а чи ж в колі своєї сім’ї. 

Отже, можна сказати, що релігійний обряд не тільки оформлює важливі 
в житті людини події, а й розкриває їх внутрішній зміст, формує пов’язані з 
ними думки і погляди, почуття і настрої. Крім того, він виступає способом 
реалізації двохсторонніх відносин між людиною і надприродним, засобом 
впливу релігійної людини на надприродне. Але найсуттєвішим для 
релігійного обряду є те, що він виступає сукупністю символічних – 
індивідуальних або колективних дій віруючих, що об’єднують їхні релігійні 
уявлення і спрямовують їх на встановлення двобічних відносин між ними і 
надприродними об’єктами. 

Більш правильним, на нашу думку, було б розглядати обряд як 
різновид діяльності з побічною ціленаправленістю, в якій "устремління до 
певної мети постає найбільш ефективним способом досягнення зовсім іншої 
мети"312. Адже обрядовість не є засобом безпосереднього практичного 
впливу на навколишню дійсність, а є формою практично-духовного освоєння 
світу. Ця дуже важлива відмінність зумовлює той факт, що обряд в більшості 
випадків постає позбавленим безпосередньої практичної ціленаправленості, з 
якою неможна співвідносити розповсюдженість і дієвість обрядових форм. В 
цій особливості обряду приховується секрет саме механізму еволюції 
обрядових форм. 

Визнаємо тут той факт, що саме побічна, а не пряма ціленаправленність 
обрядової діяльності забезпечує функціонування релігійного обряду як 
ефективного засобу суспільної регуляції на рівні мікроспільнотної та 
індивідуальної діяльності. Важливими функціями обряду є також його 
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функція соціальної інтеграції, а також комунікативна, компенсаторна й 
світоглядна функції. 

 
3.5 Історичні форми та соціальна роль обрядової сфери релігії 

 
Поява символічних форм мислення і діяльності засвідчувала якісний 

стрибок в становленні власне людського світорозуміння і світоставлення. 
Розвиток форм розумової діяльності людини в ранній період її буття 
здійснювався в напрямку від уявлення-образу до уявлення-схеми. "Уявлення-
схема, відображаючи ще наочні ознаки предметів,безпосередньо пов'язана з 
практичною діяльністю людини. Але це ще не практика, що взята в ситуації 
дії. Це практика, яка починає передаватися по традиції в її стійких, постійних 
формах"313. Саме в цей час з'являються звичаї та обряди, генезис яких 
відбувається на шляху відокремлення символічної дії від практично 
доцільного. Як зауважив свого часу Ю.Семенов, роздвоєння практики на 
об'єктивно необхідну діяльність і діяльність, направлену на досягнення цього 
результату, лише символічно зумовлене самим характером цієї практики. На 
всіх етапах людської історії практична діяльність поставала як єдність двох 
сторін: діяльності, результати якої залежать від самої людини, тобто вільної 
практичної діяльності, і діяльності,результати якої опосередковані грою 
випадковостей, що не підлягають контролю людини, тобто невільної, 
залежної практичної діяльності314. Саме в цій останній формі діяльності 
закладена передумова до появи обрядової практики, одним з покликань якої 
було прагнення прилучити надприродні сили до вирішення проблем 
залежності. 

Найбільш давньою формою обрядовості справедливо вважають магічні 
обряди. Нині загально прийнятим стало розуміння магії як діяльності, яка 
"нехтує зв'язками природної причинності і грунтується на впевненості в 
ефективності такого впливу на навколишній світ, який випливає із 
безпосередньої включеності людини в природу"315. Магічна обрядовість 
людини первісного суспільства тісно пов'язана з таким етапом в розвитку її 
мислення, який одержав назву архаїчного. Основні риси його чітко визначив 
Фрідхарт Клікс. Серед них: 

-висока степінь злиття індивіда з навколишньою природою; 
-значна інтеграція індивіда і соціального середовища, інтеграція 

індивіду і роду. При цьому рід вказує на походження. Ця істотна якість 
відображається в символіці і ритуалах. Тут присутній сильний духовний, а 
також емоційний зв’язок із первинним соціумом; 

                                                 
313Оруджев З.М., Хан В. С. О логическом статусе первобытного мышления // Вестник 
Москов. ун-та. Серия "философия", – 1986, – № 2, – С. 61. 
314Семенов Ю.И. Возникновение человеческого общества. – М.,1966. – С.390-393. 
315Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981. – С. 137. 
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-висока емоційна чуттєвість і афективна напруженість спілкування. 
Частково це пов'язане з відносною нестійкістю життєвих умов. Більша 
образність, а відтак і тим самим іконічна повнота змісту пам’яті"316. 

Зазначені особливості архаїчного мислення даютьможливість глибше 
осмислити ті психологічні аспекти магічноїпрактики, які зберігаються й 
надалі в обрядах наступнихісторичних епох. Серед них - притаманна обряду 
образна виразність, а також емоційна насиченість обрядових дій, яка сприяє 
появі механізмів навіювання, наслідування і зараження,в сферу впливу яких 
попадають всі учасники обряду. 

Магічні обряди в первісно-общинному суспільстві були засобом 
уявного практичного впливу людей на навколишній світ. Д.Угринович 
зокрема підкреслював, що невпевненість первісних людей в успіху їх 
трудової діяльності, відсутність достатньо ефективних реальних засобів, які 
могли б забезпечити, скажімо, успішне мисливство, рибну ловлю тощо, є 
тими чинниками, які спонукали людей тієї епохи використовувати уявні 
засоби впливу, тобто користатися магічними обрядами317. Дослідження 
шкодоносної магії, зроблене в свій час С. А.Токаревим318, показало, що дійсні 
витоки магічних обрядів слід шукати також в тій міжплем’яній ворожнечі, 
яка складала характерну рису первісної епохи. 

Колективізм первісних людей був надто обмеженим: він замикався 
лише рамками певної общини, певного племені. Іншоплеменник розглядався 
первісною людиною як потенційний ворог, який в будь-яку хвилину може 
проникнути із засідки і вбити чи принести якусь шкоду. Побоювання ворога-
іншоплеменника переростало в свідомості тогочасної людини у віру в 
можливість ворога приносити шкоду особливим, надприродним шляхом. 
Саме звідси походить страх перед чаклунством і прагнення протистояти 
йому за допомогою певних чаклунських прийомів. 

А.Григоренко, В.Зибковець та інші дослідники вважають, що первісні 
магічні обряди виникли внаслідок обмеженості форм відносин між людьми, 
їх неспроможності контролювати розвиток своїх власних відносин. Але як би 
там не було, магічні обряди, так само як і інші форми первісних релігійних 
ритуалів, виступали в ролі уявних замінників реальних засобів практичного 
впливу на навкілля і ті сили, які його визначають. 

Таким чином, релігійні обряди виникають в первіснообщинному 
суспільстві як специфічний опосередкований засіб практичного впливу 
людини на навколишню дійсність. Такий висновок можна зробити, якщо 
дотримуватися думки, що магічні обряди в первісному суспільстві мали 
цілком релігійний характер. Але в нашій літературі з цього приводу є різні 
точки зору. Одні дослідники вважають, що спочатку обряди в первісному 
суспільстві були повністю безрелігійними і лише згодом почали набувати 
релігійного забарвлення. Так, В.Ф.Зибковець в своїй книзі"Дорелігійна 
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317 Угринович Д.М. Обряды: за и против, – М., 1975 – С. 63. 
318 Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие.– М., 1964. 

216



епоха" спробував довести, що існував довготривалий історичний період у 
розвитку людства, коли люди володіли розвиненим інтелектом, зачатками 
мистецтва моралі і водночас взагалі не мали релігії. Тому він вважав, що 
перші обряди первісних людей не містили в собі якийсь релігійний зміст і 
лише згодом набували "забобонного характеру"319. Подібний погляд на цю 
проблему мав і В.І.Брудний, який в заголовок одного із розділів своєї книги 
виніс питання: "Що раніше: релігія чи обряд?". Відповідаючи на це питання, 
він зауважує, що обряди виникають ще до появи початкової (а не тільки 
розвиненої) релігії320. 

Щодо таких міркувань Д.Угринович небезпідставно і слушно зауважив: 
розуміння дорелігійної епохи як такої, коли людське суспільство і людська 
культура вже сформувалися, а релігія ще повністю відсутня, є принципово, 
методологічно неприпустимим. Адже релігія, вважає він, була закономірним 
і необхідним продуктом людського суспільства, оскільки людина завжди 
прагнула усвідомити навколишній світ і подолати реальну обмеженість своїх 
відносин з природою. В цю епоху усвідомлення навкілля з необхідністю 
включало в себе уявлення, які базувалися на вірі в надприродне. Про до 
релігійну епоху, а відтак і про дорелігійні обряди можна говорити,зазначає 
Д.Угринович, лише стосовно епохи формування людини і людського 
суспільства. Дійсно, в цей часовий період релігії ще не було, але ж, власне, 
ще не було й людини як людини. 

Факти, одержані етнографами й археологами,засвідчують те, що 
первісна свідомість з самого початку мала синкретичний характер. В 
свідомості первісної людини зачатки знань і мистецтва, моралі і релігії не 
відділялися один від одного, а поєднувалися між собою, утворюючи часто 
суперечливі і своєрідні явища первісної культури. Такими синкретичними 
були також первісні обряди. В них в символічній формі втілювалися як 
релігійні вірування, так і елементи моралі, зачатки художньої творчості. 

С.Токарєв, досліджуючи ранні форми релігії, приводить немало 
прикладів того, як в первісний обрядах органічно перепліталися реальні 
знання про світ з магічними уявленнями. Так, знахарство і лікувальна магія 
поєднували в собі емпіричні прийоми народної медицини з магічними (тобто 
релігійними) обрядовими діями. Те ж саме можна сказати й про охоронні 
обряди, які, на думку дослідника, водночас поєднують в собі нерелігійні 
раціональні мотиви і елементи релігійних, зокрема тотемістичних, уявлень321. 

Отже, первісні обряди не мали чіткої диференціації на релігійні і 
безрелігійні. Вони органічно поєднували в собі елементи одного й іншого. 
Більше того, тут можна сказати, що обряди первісної епохи синкретично 
поєднували в собі і релігійні вірування, і моральні норми, і початки 
художнього освоєння світу. Взагалі в часи первіснообщинного ладу 
більшість подій в житті роду чи племені одержували традиційне обрядове 
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оформлення. В обрядах в наочній формі ображалось міфічне минуле роду чи 
племені, усвідомлювалась кровно-родинна єдність первісних спільнот людей, 
виявлялось прагнення в такий спосіб опанувати тими силами природи, які 
руйнівно впливали на життя роду чи племені. 

Ситуація в підході до обрядової практики істотно змінюється з появою 
соціального розшарування в суспільстві. Обряди первісної епохи починають 
відходити в минуле, забуватися. Лише деякі з них продовжують існувати ще 
довгий час і виступають тією базою, на основі якої пізніше виникають і 
формуються нові обряди, що мають вже більш складний і диференційований 
характер. Кожна із суспільних груп чи спільнот, що виникали, починає 
володіти спеціальною системою обрядів, які в символічній формі 
закріплювали основні норми їх співжиття, вірувань, ціннісних орієнтацій. У 
формуванні й розвитку складної і розгалуженої системи релігійних обрядів 
особливу роль відіграли професійні служителі культу (жреці, духовенство), 
що з’явилися в цей період. Саме вони прагнули виробити конфесійно 
специфічні системи обрядів, надати їм статус офіційних державних обрядів. 

Для прикладу розглянемо обрядовість Давнього Риму. Вона являла 
собою складне утворення, що включало декілька пластів. По-перше, це були 
обряди сімейно-родового культу,походження яких губилося в глибокій 
давнині. По-друге,аграрні свята і обряди, які тісно пов'язані з річним 
землеробським циклом. По-третє, обряди офіційного державного культу, 
пов’язані із поклонінням богам-покровителям Римської держави, в яких мали 
право брати участь тільки повноправні римські громадяни. Рабам брати 
участь в цих обрядах категорично заборонялось. Саме тому раби і вільна 
біднота мали свою особливу мораль, свою систему релігійних вірувань і 
культових дій. 

Розглядати "механізм" дії такого соціального феномену як релігія 
можна лише виділивши її визначальні елементи і їх зв'язки між собою, 
точніше підходячи до неї як певної розчленованої структури. В релігієзнавчій 
літературі нараховуються десятки визначень релігії як системи. В них 
відображаються різноманітні підходи до розуміння цього предмету і його 
членування Самі культові тексти дають величезне багатоманіття подібних 
членувань: "Будда-вчення-община" – у буддистів, "церква видима" і "церква 
невидима" – у християн тощо. 

Поширений в релігієзнавстві з кінця минулого століття підхід до релігії 
як до форми індивідуальної свідомості і поведінки знайшов свій вияв у 
виділенні в ній, як елементів, внутрішньої і зовнішньої діяльності людини. 
Виходячи з такого підходу, релігія розглядається Є.Дулуманом, 
Ю.Калініним, Д.Угриновичем, А.Суховим та ін. загалом як органічний 
комплекс думок, почуттів і поведінки. В ній виділяються чотири сторони – 
ритуал, емоції, віра, раціоналізація. 

Якщо Г.В.Плеханов розглядав релігію як сукупність певних уявлень, 
настроїв і дій322 і це структурування стало домінуючим в підході до 

                                                 
322Плеханов Г. В. О так называемых религиозных исканиях в России // Плеханов Г.В. Избр. 
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визначення елементів релігії в атеїстичних виданнях 60-90-х років, то дещо 
по-іншому підійшли до виділення елементів релігійної структури 
представники соціально-типологічного аналізу релігійного феномену. 
Ю.Левада, І.Яблоков та ін. виділяють три сфери релігійного вираження: 
теоретичну (міф, доктрина, догма),практичну (культ) і організаційну 
(релігійні групи). 

Особливістю такого розгляду структури релігії є не стільки виділення 
окремих її елементів, скільки пошуки зв'язків, переходів, співвідношення між 
ними, визначення їх місця в даній структурі. В літературі зустрічаємо ще й 
спроби звести безпосередньо виявлений набір елементів релігії до одного з 
них (в одних – до міфу, в інших – до почуття або соціальної організації) чи 
просто подати їх поруч як простий набір, сукупність явищ, зв'язки яких 
нібито лежать десь поза межами наукового дослідження. Характерна 
особливість практично всіх таких підходів полягає в тому, що в ролі 
вихідного пункту розгляду приймається якесь уже наявне, видиме 
протиставлення виокремлених елементів. 

Про це свідчать дискусії навколо дилеми "міф чи ритуал", які почалися 
ще на початку століття і не завершені ще й досі. Вони представлені 
декількома тенденціями. 

Раціоналістична традиція, що з'явилася в епоху Просвітництва, 
підходить до релігії як до різновиду філософського знання, а відтак висуває 
на перше місце в ній теологію, її концептуальну теорію, зводячи всі інші 
видимі сторони релігійного життя лише до засобів поширення останньої. 
"Релігія, яка поєднана з багатьма обрядами, більше прив'язує до себе", – 
відзначав ще Монтеск’є323. Ця точка зору тісно пов'язана як з загальним 
розумінням соціальної поведінки ("думка править світом"), так і з 
специфічним предметом вільнодумної критики – християнським богослів’ям, 
яка акцентує увагу на значенні "віри" й протиставляє її ритуалізму 
попередніх культів, що подаються на цій основі як"недосконалі" або 
"деградовані". Більш глибокий погляд на релігію мав Гегель. Він вбачав у 
культі той внутрішній рух, що знімає протиставлення суб'єктивного духу 
об'єктивному324. 

На відміну від вузькораціоналістичного підходу до проблеми 
структурування релігії, соціально-психологічні дослідження її засвідчують 
перевагу ритуалі стичної релігійності навіть в районах порівняно стійкого 
впливу найбільш доктринальних форм християнства. Такі висновки 
базувалися на думках про те, що релігія в первісну епоху булане стільки 
системою вірувань з практичними додатками, скільки системою фіксованих 
традиційних дій, яким підпорядковувався будь-який член суспільства. Люди 
створювали загальні правила поведінки до того, як почали виражати їх 
                                                                                                                                                             
фичос. произв. в 5-ти т. – Т.З. – М., 1957. – С. 330. 
323Монтескье Ш. О дух є законов // Французские просветители XVIII века о религии. – М., 
1960. – С. 137. 
324 Див.: Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х т. – Т.1. - М., 1976. – С. 260. 
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загальні принципи в словах. Тому релігійні інститути старші від релігійних 
теорій. 

Такий підхід мав істотні вади, оскільки прагнув з’ясувати одним 
прийомом два, нібито безперечні факти: а)генезис особливої традиційної дії – 
релігійної; б) генезис"теоретичного" (міфологічного) виду цієї дії. Згодом в 
суспільній думці (Е.Харрісон, С.Томпсон) запанував тезис про примат 
ритуалу над міфом і, більше того, про ритуальне джерело міфології. 
Вважалося, що міфи насамперед є описанням і виправданням певних 
ритуалів. Лише будучи звільненими від ритуального навантаження, вони 
можуть використовуватися для описання історичних подій, пояснення явищ 
природи тощо. Подібні погляди на співвідношення релігійного міфу і обряду 
були поширеними в релігієзнавстві радянської доби (С.Токарев, Ю.Францев 
та ін.). 

Проте протиставлення обряду міфу, підхід до них як відокремлених 
явищ релігійного життя обмежує плідність дослідження релігії саме як 
соціального феномену. Визначення міфу як системи словесних символів, а 
обряду як системи символів об’єкту і дії є обмеженими, оскільки зводять 
розмежування цих елементів до "осмисленого" і "неосмисленого" їх 
сприйняття, тобто критерієм розмежування роблять те, як усвідомлює ці 
явища релігійний індивід. 

Релігія виступає такою системою, в якій функціонує і віроповчально-
концептуальний, і обрядовий її елементи. При цьому ми вважаємо 
некоректним вживання щодо першого поняття терміну "міф", оскільки в 
такий спосіб цей визначальний елемент релігійного комплексу розглядається 
заздалегідь як щось хибно витворене, плід фантазії. 

Нас цікавить оцінка зазначених компонентів релігії під кутом зору 
їхнього місця в системі соціальної діяльності і тих типів масової діяльності, 
які з нею пов'язані. В цьому аспекті питання про структуру релігії буде 
розглядатися вже шляхом з'ясування структури релігійної діяльності або 
релігійної поведінки. І ось щоб підійти до характеристики релігійної 
структури саме під таким кутом зору, потрібно відмовитися від 
протиставлення віроповчального елементу релігії її культовій системі. 
Відомо, що жодне релігійне вчення не існує (не є релігійним) поза певного 
системою його "відтворення","виконання". Перш за все, очевидним є те, що 
таким відтворенням є здійснення обрядових дій. Релігійний зміст 
віроповчальної системи проявляється в тому, що будь-хто, хто вірить в це 
вчення, повинен обов'язково здійснювати певні обряди. Коли віровчення 
зобов'язує людей робити це, тоді воно є важливою складовою частиною 
релігії. Крім того, жодний релігійний акт не є релігійним поза певною 
системою культових значень. Лише ті рухи тіла, 
висловлювання,переживання можуть бути віднесені до релігійно-
ритуальних,якщо вони несуть відповідне смислове навантаження або є 
знаками культових відносин, оскільки ритуал – це така ж мова культу, як і її 
віроповчальний елемент, така ж її знакова система. 
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Означений підхід до аналізу структури релігії як соціального явища дає 
можливість віднести і обряд, і віроповчання до одного структурного рівня. 
Ю.Левада вичленовує три таких рівні: 

1. культовий текст – сукупність знакових систем, які позначають 
якимсь чином (в жестах, словах, категоріях) відношення людей до 
сакрального світу або описують цей світ,священні об'єкти, дії тощо; 

2. відтворення культового тексту -– сукупність дій(включаючи і 
внутрішні, тобто переживання), що приводять в рух культовий текст, 
перетворюючи його в факт соціального спілкування. Сюди відноситься і 
виконання обряду, і дотримування визначених релігійною доктриною норм 
поведінки; 

3. соціальна організація культу – сукупність відносин між людьми 
(різні види спільнот, авторитетів тощо), завдяки яким тільки й може 
відбуватися відтворення культових текстів325. 

Під релігійним культовим текстом слід розуміти сукупність позначень 
культових об'єктів, взятих поза культовою дією. Релігійний текст служить в 
ролі засобу, за допомогою якого відповідна соціальна система керує 
вчинками і помислами своїх членів. Проте, з іншого боку, цей культовий 
текст можна розглядати як спосіб фіксації релігійної мови, хоч ці способи не 
можна ототожнювати один з одним. 

Відтворення релігійного тексту означає відновлення тих ситуацій, які в 
ньому зафіксовані. Саме в цьому процесі виявляється людське, соціальне 
значення даного тексту, його реальний і релігійний зміст. Відтворення ж 
тексту є елементом культу лише тоді, коли воно постає як відтворення 
релігійного відношення окремої людини, а чи ж людських спільнот до 
відповідних об’єктів. Це має певне місце при звершенні релігійною общиною 
або окремими її членами необхідних обрядів. В релігійному обряді 
відтворення визначених зовнішніх дій (звуків, жестів) супроводжується 
відтворенням відповідних внутрішніх дій (переживань, уявлень). 

Грані релігійного обряду історично змінні. Існує величезна кількість 
видів обрядів, таїнств, звичаїв, виконання яких входить в певну систему 
релігійно-культових відносин. 

Якщо культовий текст діє тільки в процесі свого відтворення, то 
останнє можливе лише в рамках певної систем відносин людей, яку ми 
називаємо соціальною організацією культу. До останніх відносяться ті 
специфічні відносини між людьми і суспільними групами, які складаються і 
закріплюються в культових діях. Оскільки ці відносини проходять через 
суспільну свідомість, вони можуть бути віднесені до суспільних відносин. 
Релігійно-культові відносини становлять сторону або частину суспільних 
відносин, але це не відносини віруючих людей між собою і не відносини між 
певними релігійними ідеями, а такі відносини і зв'язки між людьми, які 
виражені за допомогою релігійно-культових дій і відносяться до їх 
релігійних уявлень, оцінок, переживань. 

                                                 
325 Левада Ю.А. Социальная природа религии. – М., 1965 – С. 107. 
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Для функціонування релігійного культу необхідна культова спільнота. 
Там, де відсутня така, де немає більш-менш стійкої організації віруючих в 
процесі культу, для культу, а чиж з приводу культу, там немає ні стійкості, ні 
наступності релігійно-культових відносин, іншими словами, немає власне й 
релігії. Так, в християнстві, якщо немає "трьох, що зібралися в ім’я Христа", 
підпорядкованих авторитету його пророків і намісників й згуртованих в 
колінопреклонінні перед Його святістю – немає ні Христа (як Божества), ні 
його святості. 

В розвинених релігіях певні культові дії можуть і навіть повинні 
здійснюватися в умовах усамітнення, мовчки; індивідуальне одкровення, 
просвітлення стає в них вище масового ритуалу. Але індивідуальний культ 
можливий лише як момент чи як продукт функціонування культової 
спільноти. 

Підтримування, поширення, передача нащадкам і видозмінення 
релігійно-культової системи можуть відбуватися лише в організмі такої 
спільноти. 

Культова спільнота охоплює все коло віруючих людей, пов’язаних 
єдністю релігійної діяльності, а в силу цього певним чином організованих. 
Коротше кажучи, це є така спеціальна соціальна організація, яка зберігає і 
відтворює культовий текст певної релігійної системи. Вона не обов'язково 
має бути проголошеною як церква з служителями, храмами, канонами тощо. 
Коло людей, які беруть участь в культовій дії, неминуче охоплене якоюсь 
організованістю, певною системою розподілу ролей, авторитетів. Вони відтак 
постають не просто як якась кількість, а як організована спільнота, тобто 
певна система. 

Значна частина дослідників релігії, як засвідчують це видання останніх 
років, в з’ясуванні структури релігії залишаються на позиціях 
трьохскладового її поділу – вчення-концепти, почуття, культ. Але, 
знаходячись на цій точці зору, говорити про первинність релігійного культу 
щодо релігійної свідомості – це не розуміти те, що обряд стає релігійним 
лише як символічна реалізація релігійних вірувань. Релігійні ж відносини і 
релігійні ж організації формуються внаслідок відправляння культових дій, а 
відтак на основі індивідуальних релігійних вірувань і уявлень, що притаманні 
взаємодіючим індивідам. Отже, релігійна свідомість виступає в ролі стрижня 
всієї релігійної надбудови. Всі інші структурні компоненти релігійного 
комплексу формуються на її основі і безпосередньо пов'язані з нею. 

Не вдаючись до детального аналізу релігійної надбудови, відзначимо, 
що кожен з основних її компонентів наділений певною внутрішньою 
структурою, яка підлягає соціологічному аналізу. Так. релігійна свідомість 
включає богословську, філософську і соціально-політичну доктрини, які 
пропагується Церквою, а також релігійну психологію – реально 
функціонуючу релігійну свідомість рядових віруючих, що постає в ролі 
мотиву їхньої поведінки. Певні компоненти можуть бути виділені і в 
структурі релігійного культу (проповідь, сповідь, молитва та ін.) і в 
релігійних організаціях (клір, миряни). 
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Структурна диференціація тих чи інших соціальних явищ виникає в 
суспільстві тому, що з’являється потреба в певних функціях, які виконуються 
цими явищами. Саме тому структурний аналіз релігії не може 
відокремлюватися від функціонального. Проблема ж соціальних функцій і 
соціальної ролі релігії є однією із центральних в соціології релігії. Вона 
формує той фокус, в якому сходяться різні соціальні взаємозв’язки і взаємодії 
релігії. 

Виходячи із розуміння соціальних функцій релігії, які чітко окреслені 
Д.Мануйловою, Д.Угриновичем, Ю.Левадою, ГЯблоковим, визначимо, що 
необхідно розуміти під соціальною функцією обряду. Підкреслюючи зв’язок 
між соціальними функціями релігії і обряду, ми вважаємо, що соціальність 
обряду виражається через характер його впливу на суспільну систему в 
цілому або на її окремі елементи (підсистеми) зокрема. Релігійний обряд, як і 
релігія взагалі, впливає на суспільство в декількох взаємопов'язаних між 
собою напрямках. Іншими словами, релігійним обрядам характерна певна 
система соціальних функцій, які інтегрально характеризують вплив обряду 
на суспільне життя. Цей вплив може мати як прогресивний характер, що 
виражається у його сприянні поступальному розвитку суспільства, переходу 
на більш високі щаблі, так і деструктивний, що виявляє себе у 
перешкоджанні висхідному розвитку. Враховуючи загальну тенденцію 
обрядів до традиціоналізації, а відтак до тривалої усталеності, відзначимо те, 
що вони в деяких випадках просто консервують вироблені форми 
взаємозв'язку людини і суспільства в його релігійному дискурсі. 

Враховуючи зазначене, соціальну роль релігійних обрядів визначаємо 
як сукупність функцій, що виконуються ними в конкретних історичних 
умовах. Специфіка соціальної ролі релігійних обрядів в конкретних 
історичних умовах визначається перш за все тим, якими є соціальні 
установки їх виконавців, чи підтримують вони і освячують існуючу систему 
певних відносин в суспільстві, а чи ж навпаки – протистоять їй. Одним із 
аспектів цієї специфіки є проблеми співвідношення обряду і культури. В цій 
площині постає питання, чи має обряд завжди репродуктивний характер, 
тобто постає простим відбитком, копіюванням вже досягнутого, а чи ж несе в 
собі елемент творчості, тобто створення нового і оригінального заради 
якихось задумів. 

Відзначимо все ж, що співвідношення репродуктивності та творчості в 
ході історичного розвитку обрядовості постійно змінюється. Як правило, 
доля репродуктивного елементу поступово знижується, а доля творчого – 
збільшується. Але врахуємо той факт, що релігія, зокрема релігійний обряд, 
відносяться в основному до репродуктивних елементів культури. Як вже 
зазначалося, релігійні обряди – консервативні за своєю природою, внаслідок 
чого вони утримують в собі здатність протидії будь-яким змінам і 
нововведенням. Це цілком зрозуміло з точки зору гносеологічного змісту 
релігійних вірувань: утверджуючи абсолютну істину своїх концептів, будь-
яка релігія декларує в такий спосіб вічність і незмінність свого догматичного 
змісту, який нібито не залежить від умов місця і часу. Догматичність релігії 
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закріплюється в релігійному культі, що постає як система традиційних 
релігійних обрядів, які формують певні стереотипи в свідомості і поведінці 
віруючих і через які церква визначає і водночас контролює їх 
підпорядкування канонам і нормам віри. Так, виконуючи функцію 
культурного ретранслятора від покоління до покоління, релігійний обряд 
закріпив і розвивав мистецтво іконопису, різьблення іконостасів, 
виготовлення різної церковної утварі, одягу, формування музичного 
супроводу богослужіння, художнього оздоблення внутрішнього простору 
храмів і взагалі їх розбудову і т. ін. 

Очевидним є те, що з’ясувати соціальну роль релігійних обрядів 
неможливо без вивчення особливостей функціонування релігійних груп та 
інститутів, в рамках яких і за допомогою яких ці обряди здійснюються. А між 
тим саме завдяки наявності в суспільстві таких груп та інститутів релігійний 
обряд існує й функціонує. Без визначення місця і ролі цих чинників 
неможливо побачити і зрозуміти функціонування релігійних обрядів в 
суспільстві, їх зв'язок з іншими надбудовними системами, їх вплив на 
окремого індивіда326. 

Характер релігійних груп і інститутів, їх місце в соціальній системі і 
співвідношення істотно змінюється в різних суспільних формаціях. Так, в 
первісному суспільстві релігійна група співпадала з родовою чи плем’яною 
спільнотою. Однією з істотних ознак, що відокремлювала один рід чи плем’я 
від іншого, було саме спільне відправлення певної, лише ними прийнятої 
системи релігійних обрядів. Єдність такого первісного колективу значною 
мірою підкріплювалася спільністю релігійних міфів, уявлень і обрядів. За 
даними етнографії, спочатку в культових діях брали участь на рівних засадах 
всі члени первісної общини. Диференціація функцій в культі відбувалася 
лише за ознаками статі і віку і поставала як релігійне відображення і 
закріплення статево-вікового розподілу діяльності всередині общини. 
Ілюструючи це положення, звернімося до релігійних обрядів австралійців, 
серед яких була значна частина таких, що виконувалася виключно 
чоловіками. Останнє було пов'язане з домінуванням патріархального роду. 
Наявність жіночих культів відображає широке їх розповсюдження в епоху 
матріархату. 

Вже за умов родового суспільства в первісних общинах виділяються 
люди, які відіграють більш важливу роль в проведенні обрядів. Починається 
формування окремої верстви суспільства – професійних служителів культу. 
їх поява була одним із симптомів соціального розшарування родового 
суспільства, де рядовий віруючий протиставлявся вже професюналам-
виконавцям обрядового дійства. 

На наступних етапах суспільного розвитку істотно змінюється місце і 
роль релігійних груп. В зв'язку з тим, що плем’яні культи з часом 
перетворюються в державні, окремі релігійні общини об’єднуються в єдину 
централізовану організацію – церкву і виникає група професійних служителів 
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культу (духовенство), діяльність якої виходить за рамки лише відправлення 
релігійного культу. Водночас істотно змінюється й характер релігійного 
обряду. На відміну від попередніх епох,коли в релігійному обряді домінували 
його саме релігійні функції, відтепер ця функціональність переростає рамки 
чистої релігійності, відбувається соціалізація релігійного обряду. Він 
перетворюється на засіб сакралізації різних політичних подій (освячення 
воєн, військових походів, коронація королів тощо), виступає регулятором 
правових і моральних відносин. Поступово в обряді відбувається своєрідне 
поєднання небесного і земного: небесне заземлюється (бог – рибалка), а мне 
підноситься (богообраність надії, божественність імператорської влади, 
короля тощо). 

Із втратою Церквою свого домінування в суспільстві і видокремленням 
її від держави релігійні спільноти витісняються на периферію суспільного 
життя. Релігійна група поєднує людей переважно у зв'язку з відправленнями 
ними релігійних обрядів. Відтак релігійному обрядові повертається його 
первісне значення, але на більш високому щаблі його розуміння. Релігійна 
група з нерозчленованої маси віруючих стає вже сумарним колективом 
віруючих індивідумів, яких при виконанні релігійного обряду об’єднує лише 
релігійний інтерес. 

Важливою функцією обрядів є встановлення і підтримка злагоди в 
суспільствах, де домінує якась єдина релігія. Спільність світорозуміння, що 
відображається в релігійних обрядах, сприяє згуртуванню членів соціуму. 

Релігійні обряди виконують також функцію суспільного навчання. 
Члени спільноти, завдяки сумісній участі в обрядах, навчаються обробляти 
землю, засвоюють навики мисливства, ведення війни, вчаться вирішувати 
конфлікти і вірно поводити себе щодо представників різних соціальних 
прошарків. В такий спосіб релігійні обряди формують і збагачують саму 
сутність суспільства. Вони служать також засобом формування і трансляції 
релігійної й культурної традиції. В обрядових актах сумуються і 
закладаються один на одного певні моральні, культурні і світоглядні 
установки суспільства. В ситуації ж, коли в суспільстві якась з релігій є 
пануючою, таке навчання через обряд пронизує його повністю. Згадаємо тут 
царську Росію, в якій домінування православ'я виливалося в широкий вжиток 
саме православної обрядовості у всіх сферах суспільного життя. 

Відтак обряд постає ефективним засобом формування і підтримки 
поглядів і установок, що забезпечують самоідентифікацію членів певної 
суспільної спільноти, ідентифікації їх один з одним і групової 
самоідентифікації їх щодо інших суспільних груп327. 

Через участь в релігійних обрядах виробляється і підтримується згода 
між членами окремих груп віруючих. Вираження ними в обрядових дійствах 
своїх світоглядних і ціннісних орієнтацій надає останнім фундаментального 
характеру і субстанціалізує їх, перетворюючи в основу, що опирається на 
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авторитет сакральної системи законів, звичок і соціальної практики. Релігійні 
доктрини і основні догмати віровчень в обрядах істотно зміцнюються і 
підсилюються. Саме в такий спосіб, втілюючись зокрема в обрядовому 
мистецтві, ритуальних містеріях тощо, релігійні істини постають органічною 
частиною самого існування груп віруючих. В обряді також здійснюється 
групове конфесійне навчання. Саме він дає грунт для рефлексії віруючого 
над смислом своєї релігійності, самозаглиблення в історію свого релігійного 
світорозуміння, в особливості свого світобачення через осягнення в 
обрядових формах концептів своєї богоповчальної системи. 

Однією із соціальних функцій обряду є забезпечення ним духовної 
підтримки віруючого індивіда. Оскільки життя постійно загрожує йому 
різними небезпеками і негараздами, пов'язаними як з буттям в природі, так і з 
функціонуванням в суспільстві, то в релігійних обрядах він прагне знайти 
відчуття спокою і захищеності, гарантії благополуччя. Релігійні обряди 
розглядаються ним як можливість пов'язати ті події свого життя, які 
вселяють певну загрозу, з цілями і установками Божества. Саме через участь 
в обрядовій діяльності суб'єкт її одержує можливість вірити в те, що Бог і 
різні святі, подвижники поділяють його життєві турботи. 

Важливим є й те, що релігійний обряд приносить як групам вірних, так 
і окремому віруючому почуття нескінченності життя, надію на майбутнє, яке 
турбує кожного своєю невизначеністю, відчуття стабільного благоденствія і 
здоров’я в загальному контексті нещасть, страждань і небезпек. 

З точки зору сучасного богослів’я, соціальна функція обрядів полягає в 
наданні світу нової енергії (життєвої сили) і в очищенні зіпсованого, 
спустошеного буття. Релігійні обряди дають канал для повернення до 
попереднього сакрального часу, що передував структуризованому існуванню 
людської повсякденності. Через релігійні обряди, ритуали і свята віруючий 
має можливість періодично обновлювати своє сьогодення, співвідносити 
теперішнє із минулим, але, власне, тим минулим, яке обумовлювало природу 
сакрального, священного, знаменувало початок створення світу, 
стимулювання початкової життєвої сили. 

Саме обряди є засобом символічного відтворення сакрального часу. 
Через них сакральне пронизує всі сфери життя, вступає в контакт з 
повсякденним життям людей, допомагає віруючим в такий спосіб глибше 
проникати у сферу священного. Тим самим ліквідовується безодня між 
сферою священного, надприродного і профанного в людському бутті, 
надається можливість віруючій людині набути життєвої чистоти і у 
визначений час спокійно залишити цей нечистий, грішний світ. Подібний 
перехід, як правило, знаменується ритуальним актом відродження, який є 
складовим елементом будь-якого релігійного обрядового дійства. Таким 
чином, релігійний обряд, якщо розглядати його в широкому смислі, постає 
насамперед як відповідь священному. Форми такої відповіді – перш за все 
масові та індивідуальні культи, а також ритуальні акти, порядок виконання 
яких регламентується традицією. 
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Особливістю релігійних обрядів є те, що вони надають всьому життю 
людини певну розміреність, цілеспрямованість, можливість регламентувати 
його, приурочувати до чогось, відчувати його продуктивність і отримувати 
від нього радість і задоволення. Вони своєрідно розмінують життєвий 
простір людини на окремі періоди, сфери, які наділяються ним своїм власним 
сакральним сенсом. За допомогою релігійних обрядів здійснюється також 
освячення тієї чи іншої території і встановлюється там такий порядок, який 
свого часу нібито був санкціонований священним, надприродним чином. 
Саме за допомогою релігійних обрядів певні ріки, гори, людські будови, а 
насамперед храми, гробниці і міста стають"воротами", "сходами", "центром" 
або "стовпом", що поєднує Небо і Землю. Таке священне місце в свою чергу 
дає можливість сакральній енергії через обряди вливатися в людське 
існування і надавати життю віруючих стабільності і порядку. 

Таким чином, виміри сакрального і його вплив на життєдіяльність 
людей здійснюється за допомогою релігійних обрядів. Саме цей елемент 
культової діяльності сприяє осягненню сакрального і його впливу на 
суспільне життя як нарівні індивідууму, так і на рівні релігійних общин. Він 
сприяє також формуванню соціальних відносин між людьми в рамках 
релігійної общини, а також формує здатність розглядати ці відносини як один 
із вимірів, через який проявляється сакральне. В такий спосіб уявлення про 
прояви сакрального поширюються на соціальні відносини віруючих через 
релігійні обряди. В них сакралізуються людські цінності за допомогою 
певних соціальних обмежень, які приписують зокрема вірним, що можна 
вживати в їжу, з ким брати шлюб, чи можна вести війни тощо. Ці встановлені 
спільнотою вимоги формують вищезгадані відносини, які, так би мовити, є 
сакральними, оскільки несуть на собі знаки граничної, вічної, надприродної 
сили. 

Релігійний обряд постає як така форма соціальної поведінки віруючого 
індивіда, що розкриває його відношення як до сакрального, так і до 
профанного (мирського). Його функція в суспільстві полягає в тому, що він 
регламентує взаємовідносини людей з сакральним, слугує нібито містком, по 
якому здійснюється перехід від мирського до сакрального і навпаки. 
Виконуючи цю функцію, обряд викликає у віруючих почуття благоговіння, 
страху і любові, які переживаються ними щодо священного. Він набуває 
символічного характеру щодо сакральної діяльності. 

Отже, якщо релігія із своїми канонами віри й культу існує в межах 
суспільства то вона так чи інакше пов'язана з тими суспільними процесами, 
що відбуваються в ньому, більше того вона своєрідно відгукується на ці 
процеси. Релігійна діяльність конфесій, груп виходить за межі релігійного і 
починає, як і кожне суспільне явище, виконувати певні соціальні функції. 

Ієрархи історичних християнських Церков України сьогодні постійно 
підкреслюють спільність церковних і суспільних інтересів в становленні 
самостійної, соборної держави, в прийнятті Конституції, збереженні 
історичних витоків національної духовності, миру і злагоди серед віруючих, 
в обстоюванні національних інтересів нашого народу. Сьогодні і Церква, і 
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держава потребують підтримки один у одного, підкреслює Патріарх 
Київський і Всієї Руси-України Філарет у своєму Зверненні до Президента 
України,наголошуючи на необхідності створення єдиної Помісної 
Православної церкви, яка виступала б духовним підґрунтям незалежної 
держави, служила б своєму народові, ревнісно оберігала його традиції і 
звичаї, національну духовну самобутність і яка б не стояла осторонь 
політичних і економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, підносила 
б щирі молитви за державну владу і національне військо328. 

В наш час наявні дві крайнощі в оцінках значимості релігійного культу, 
визначенні тенденцій його змін. З одного боку, його прагнуть замінити 
релігійно-моральним життям, а з другого – ідентифікувати культ з релігією 
взагалі, розглядати останню лише як релігійну діяльність. Обидва ці підходи 
шкідливі як для самої релігії, оскільки виводять її за власні межі, або ж 
підміняють релігійність ритуалізмом. Культ, як особистісний, так і 
громадський, відповідає потребам релігійного духу, що в останній спосіб 
прагне виразити своє вшанування Всевишньому. Як це слушно зауважує 
К.Тиле,"істинний культ є для людини серйозною дією, в якій він бере участь 
всією своєю душею, який за своєю суттю завжди є жертвоприношенням, 
смиренням і посвяченням"329. 

Релігійний обряд – це не тільки форма прояву певних думок і почуттів, 
це ще і емоційно насичена форма. Обрядовий процес неможливий без 
емоційного забарвлення, взаємодії душевних станів віруючих, відчуття своєї 
співучасті в чомусь. Тому, беручи участь в обрядових дійствах, люди тією чи 
іншою мірою реалізують свою потребу в духовному спілкуванні. 
Обмінюючись між собою інформативним матеріалом, отриманим під час 
виконання обрядових дій, вони, в силу своєї суспільної природи, водночас 
обмінюються між собою почуттями, діляться переживаннями. При цьому 
відзначимо те, що релігійна обрядовість постає в ролі специфічного засобу 
продукування позитивних емоцій, настроїв. Саме підвищена емоційна 
тональність обряду, що надає йому відповідну виразність, становить його 
сильну сторону, надає обряду особливу привабливість і дієвість. 

Співпереживання, яке виникає в процесі участі віруючого в обрядовій 
дії, підсилює і поглиблює його індивідуальні переживання і настроює їх на 
переростання в колективні. При цьому "спрацьовує" своєрідний 
механізм"емоційного зараження", який іманентно притаманний самій 
обрядовій дії. 

Таким чином, релігійний обряд – це суворо регламентована, урочиста, 
символічна форма емоційно-психологічного спілкування людей певного 
віровизнання з приводу певних чинників, які визнаються як цінність. Але тут 
слід зазначити, що специфіка обрядовості будь-якої релігійної системи не 
зводиться тільки до якихось одних (нехай навіть домінуючих) моментів. Це, 
                                                 
328 Православний вісникУПЦ КП(далі-ПВ УПЦ КП). – 1996.– № 7-8. - С. 6-9. 
329Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиеведения. – М., 
1996. – С. 187. 
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очевидно, було б спрощениму явленням про своєрідність об’єкту нашого 
дослідження. Думаємо, що лише в сукупності, у взаємозв'язку всіх 
зазначених вище основних суспільно-функціональних сторін проявляється 
своєрідність обряду як соціального утворення. Такий висновок, на нашу 
думку, не тільки виправдовує необхідність проведеного вище нами екскурсу, 
а й створює фундамент для подальшого вивчення феномену релігійної 
обрядовості. 

 
3.6 Обряд як засіб спілкування вірянина з Богом 

 
Потреба віруючого в спілкуванні та зв’язках має іншу зорієнтованість: 

насамперед вона постає в прагненні спілкування з надприродним (суб’єкт-
об’єктні). Поруч з цим вона виявляється в пошуку спілкування, поєднання, 
релігійного діяння з одновірцями (суб’єкт-суб’єктні). Відносини типу 
"суб’єкт-суб’єкт" відомий дослідник людської діяльності М.С. Каган називав 
основою комунікативної діяльності330. Але, враховуючи нетотожність 
спілкування і комунікації, він робить обгрунтований висновок, що тільки 
слілкування може розглядатися як форма суб'єкт-суб'єктної дії. На думку 
науковця, головна відмінність між комунікацією і спілкуванням полягає в 
тому, що комунікація -монолог, передача повідомлення від відправника до 
отримувача, тобто від суб'єкта до об’єкта. Спілкування ж існує як діалог, 
процес вироблення нової інформації, загальної для людей, які спілкуються, і 
спільноти, що породжує їх вання. Спілкування передбачає відношення 
одного суб'єкта до іншого як рівноправних і взаємних партнерів. Результат 
цієї взаємодії виражається в циркулюючій між ними інформації, яка в 
процесі спілкування духовно збагачує його суб'єктів. 

В процесі комунікації люди нібито переконуються, що їх поєднує 
“індивідуально-неповторне” – суб’єктивні страхи, турботи, пошуки. При 
цьому знаряддям комунікації оголошують не тільки словесну, а й "німу" 
розмову, значиме мовчання. Таке пояснення комунікації є цікавим для 
нашого дослідження, оскільки воно дуже близько підходить до розкриття тих 
внутрішніх механізмів і законів беспосереднього духовного спілкування 
релігійних людей через які виявляється функціональність релігійних обрядів 
фіксованих в релігійних дійствах стереотипів поведінки і установок, 
духовних цінностей й світоглядних орієнтацій які як усталена традиція, 
передаються від покоління до покоління. Зосереджуючи свою увагу на 
розгляді комунікативної діяльності як однієї із форм функціонування 
релігійного обряду, ми будемо виходити з того, що основу цієї діяльності 
складає процес спілкування, оскільки й сам термін комунікація (лат. 
communicate – спілкуюся) також означає спілкування, зв'язок. Деякі 
представники зарубіжної філософії вважали, що здатність до спілкування 
відноситься до ряду визначальних родових здібностей людини поруч із 

                                                 
330 Каган М. Человеческая деятельность. – М., 1974. – С. 75. 
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здібностями до праці і мислення. В спілкуванні здійснюється раціональна, 
емоційна і вольова взаємодія, взаємовплив індивідів, формується спільність 
почуттів, настроїв, думок, поглядів, досягається взаємопорозуміння і 
узгодженість дій, та згуртованість і солідарність, які характеризують групову 
і колективну діяльність. 

Завдяки спілкуванню індивід отримує не тільки когнітивну 
інформацію, але й, спілкуючись, за допомогою наслідування і запозичення, 
співпереживання та ідентифікації засвоює власне людські емоції, почуття, 
форми поведінки,збагачуючи в такий спосіб свій життєвий досвід, вміння і 
навики. Кожна людина постійно уявно "проектує" домінуючі в суспільстві 
норми спілкування на своє життя, оцінює з позицій цих норм свою 
поведінку. Реальними посередниками всіх форм спілкування в сфері 
духовної діяльності є такі її результати, як ідеї, думки, цінності, ідеали, 
почуття і настрої, що акумулюють в собі людській досвід. 

Релігійно-обрядове спілкування, як процес обміну певними почуттями 
й знаннями вірних, можливе лише за умови, якщо між особами, які 
вступають в нього, встановлюється не просто взаємопорозуміння, а й єдність 
думки щодо віроповчального та емоційного змісту того чи іншого 
обрядового дійства, коли переконання комунікаторів щодо оспільнованих 
цінностей збігаються. Відображаючи такі цінності за допомогою таких 
символічних засобів, які впливають на емоційно-чуттєву сферу людей, 
обряди в цей спосіб стимулюють появу і розвиток почуттів, переживань і 
настроїв, які відповідають цим цінностям. 

Спілкуючись між собою під час обрядових дій, індивіди відтак 
вступають у специфічний різновид відносин між собою. Процеси їх 
спілкування і відносин реалізуються при цьому через такі соціально-
психологічні механізми як навіювання, переконання, наслідування і 
стереотипізація. 

Практика обрядовтілення засвідчує, що завдяки наслідуванню, 
співчуттю, навіюванню обрядові символи сприймаються широким колом 
індивідів. Спільність значимих для спілкування індивидів переживань 
певною мірою сприяє їх духовному єднанню і зближенню, налагодженню 
контактів,а в цілому підсилює позитивний ефект впливу релігійного 
контексту обрядового дійства на її учасників. Висновок тут можна зробити 
такий: колективний характер здійснення обрядів загострює відчуття і 
сприймання індивіда, активізує його мислення і вольові якості. Так, під час 
культової відправи значна частина віруючих переживає почуття блаженства, 
що виникає внаслідок швидкого витіснення з їх духовного світу негативно 
забарвлених переживань позитивними. Ті, хто пережив релігійне навернення, 
говорять про світло, озаріння, яке раптово осяювало їх душу і все навколо, 
про таку піднесеність настрою і особливий психологічний стан почуттів, 
коли у віруючого з’являються відчуття безпосереднього спілкування з Богом. 

В такому стані знімається тягар сумнівів і обтяжливих турбот. 
Емоційне задоволення, яке настає, якась незвичайна легкість і нове 
світовідчуття формує сприйняття всіх бід і тягот життя як Божої благодаті. 
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Богослови оголошують цю "Божу благодать" прилученням віруючого до 
"вищого блаженства" вже в цьому житті. Вони водночас твердять, що 
досягнути емоційного стану "Божої благодаті" поза культовим навіюванням і 
самонавіюванням практично неможливо. 

Першим і основоположним принципом релігії, як зазначається в 
"Катехізисі", виданому за редакцією митрополита (тепер – патріарха) 
Філарета (Денисенка), є "сповідання особистого, духовного, досконалого, 
надсвітового начала –Бога, що є джерелом буття всього сущого, в тому числі 
й людини"331. 

Другим основоположним принципом релігії є вже переконання в тому, 
що людина здатна до спілкування, єднання з Богом і вічного з ним життя. Ця 
"аксіома релігійного вчення становить фактично саму його суть"332. Власне 
від неї і сама релігія одержала свою назву. Адже латинське слово “religare”, 
від якого й пішло слово релігія, означає "пов’язувати", "поєднувати". Релігія, 
зазначається в цьому ж "Катехізисі", є тим, що дає можливість людині 
поєднатися з джерелом життя, з повнотою істини й любові – Богом. 
Відносини людини з Богом можна визначити як відносини "по вертикалі". 
Враховуючи те, що всякі відносини – це взаємодія, можемо зауважити, що в 
різних історичних типах релігійної діяльності наявними є різні види 
взаємодії віруючого з надприродним, зокрема монологічний (комунікація) і 
діалогічний вид взаємодії (спілкування). 

Релігійна свідомість з її ціннісними установками виступає як певний 
початок – установка не лише в спілкуванні віруючих з Богом, а й для 
реально-практичної взаємодії їх людей по "горизонталі". Цьому слугують ті 
релігійні реально-практичні відносини, в які вони вступають між собою. 

Релігійні реально-практичні відносини являють собою особливу форму 
взаємодії релігійних індивідів, постають як обмін ними своїми 
переконаннями і переживаннями, що зорієнтовані на реалізацію їх релігійних 
інтересів й потреб. Релігійна потреба людини – це перш за все і в основному 
потреба у відправленні культових дій, за допомогою яких здійснюється її 
уявна взаємодія із світом надприродного. Як справедливо зауважує професор 
І.М.Яблоков333, міжособистістний контакт "людина – Бог" виникає на основі 
відтворення в ідеальному плані, в плані уявному, інтеріорізованих раніше 
людиною в свій духовний світ реальних форм і способів людського 
спілкування. 

Відношення людини до Абсолютного, Всевишнього, Вічного у всіх 
релігіях є вихідним принципом. Так, згідно християнських уявлень відносини 
між людьми хоч і є неодмінною умовою їх життя, але вони є не чим іншим, 
як відображенням того відношення, заради якого постали. А це є відносини 
"людина – Бог". Життя в їх системі може виступати або як наближення до 
Бога, або ж як віддалення від нього. Віддалення – це гріх. Звідси постає й 
                                                 
331 Катехизис. – К, 1991. - С. 9. 
332 Там само 
333 Яблоков И.Н. Социология религии. – М., 1979. – С. 101. 
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проблема людських страждань, які є наслідком віддалення від Бога, ціною за 
зловживання людством своєю свободою. 

Християнські богослови твердять, що безсмертна душа будь-якої 
людини має постійне устремління до спілкування із Всевишнім, шукає його і 
знаходить. Саме тому в житті кожної людини є моменти, коли вона явно чує 
голос Божий, відчуває присутність його і т.д. Що ж лежить в основі потреби 
в такому спілкуванні? Чим можна з'ясувати наявність у людини відчуття 
постійного спостереження за нею Бога? Відповідь на ці питання, на нашу 
думку, слід шукати в закономірностях функціонування духовного світу 
людини. Оскільки в уяві віруючого Бог постає переважно в 
антропоморфному вигляді,тобто як особистість, то вона й шукає його не 
"поза", а "в" і "через" своє власне "Я". Формується уява, що відносини з 
Богом нагадують міжособистісні відносини між людьми. І якщо людина хоче 
досягнути істинного "Я", то зробити це вона може тільки завдяки 
спілкуванню з Богом. На думку богословів, сама релігія в її християнському 
змісті є засобом зв'язку між людиною і Богом, діалогу людського "Я" з 
божественним "Ти". "Людина, – відзначає професор-протопресвітер Ст. 
Ярмусь, -– це релігійна істота з природи:вона всіми своїми душевними 
силами тяготить до Великого ідеалу добра, краси й життєвого спокою – до 
Бога"334. 

Відчуття спілкування з Богом, задоволення потреби в цьому у віруючої 
людини виникає в процесі її участі в культовій діяльності. Позитивні 
емоційні реакції, які з'являються в цей час, свідчать про те, що суб'єктивне 
відчуття спілкування з Богом виявляється достатньо сильним і очевидним 
для віруючого. Не вірно вважати, зауважили автори книги "Современный 
верующий", що почуття радості, заспокоєння виникають лише тоді, коли 
релігійною свідомістю "знімаються" реальні життєві незгоди. Радість 
заспокоєння у віруючої людини мають більш глибокі мотиви. Вони 
виникають як більш-менш усвідомлюваний результат задоволення релігійної 
потреби у спілкуванні з Богом, виконання віруючим свого "вищого обов’язку 
– служіння Всевишньому"335. 

Зокрема, дуже сильний емоційний вплив на віруючого справляє 
молитва, яка є центральним ядром релігійного культу. Саме тому ідеологи 
всіх конфесій надто багато уваги приділяють обгрунтуванню її необхідності. 
Сучасні богослови відзначають, що нормальне життя людини як істоти 
субстанціонально-релігійної, можливе не інакше як в її постійному 
спілкуванні з Богом. Досягається ж воно насамперед через молитву. 
"Молитва – це бесіда чи розмова наша з Богом, –- зазначається в "Законі 
Божому". – Вона необхідна для нас так само, як повітря і їжа. ... І в радості, і 
в печалі, і коли щось нам потрібно, ми повинні звертатися до Бога з 
молитвою"336. Якщо раніше в підході до молитви домінував індивідуальний 

                                                 
334 Ярмусь Ст. Вибране, – Вінніпег, 1991. – С. 15. 
335 Букин В. Р. Психология верующих и атеистическое воспитание. – М., 1969. 
336 Слободський С. Закон Божий. - К., 1996. – С. 23. 
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підхід, то нині її всіляко прагнуть ввести в контекст колективного діяння 
віруючих. Насамперед наголошується на необхідності перед молитвою 
"спершу примиритися з тими, кому ми заподіяли зло, і навіть з тими, хто 
ображається на нас"337. Підкреслюється також вагомість саме спільнотної 
молитви в храмі, де "ми молимось спільно,всі разом", в контексті 
богослужіння. А оскільки всі люди є"дітьми одного Отця небесного", 
повинні любити не лише Бога, а й ближнього, то акцентується нині особлива 
увага на молитвах за інших людей, за батьків і родичів, живих і мертвих, за 
Батьківщину. Все це засвідчує соціальний контекст основного елементу 
обрядового дійства. 

Здійснення обряду молитви розкриває складну динаміку емоційних 
станів особистості, глибокий психологічний аналіз яких вперше був 
зроблений Л.Фейербахом. "Сокровенна сутність релігії, – писав він, – 
розкривається в простому релігійному акті – молитві", яка"зароджується у 
відчаї і закінчується у блаженстві". Молитва, за Л.Фейербахом, є 
"саморозчленуванням людини на дві істоти". З одного боку, в ній знаходить 
"вираження почуття залежності". Але це, з іншого боку, не абсолютна 
залежність. Молитва виступає бесідою людини з самою собою, зі своїм 
серцем. Бог при цьому є не чим іншим, як "здійсненням бажання серця", 
"полегшенням серця"338. 

Позитивний емоційний ефект, притаманний молитві, Л.Фейербах 
пов’язує з вираженими в ній уявленнями про Бога як про люблячого батька, з 
впевненістю у виконанні ним прохань і побажань, які, в свою чергу, 
приносять полегшення і втіху, що співвідносяться у свідомості віруючого з 
Богом як їх джерелом339. 

Л. Фейербах також відзначав, що сила та утаємниченість молитви 
полягає в силі релігійного почуття і уявлення, які дають людині відчуття 
задоволення комунікативної потреби навіть без реального спілкування. В 
цьому випадку ми можемо твердити, що динаміка психологічних станів 
віруючих людей, які знаходяться в процесі безпосереднього спілкування, є не 
чим іншим, як відтворенням в ідеальному плані, в плані уявлення, як вже 
зазначалося вище, реальних людських відносин в процесі безпосереднього їх 
спілкування. 

Об’єктивний аналіз психологічних механізмів молитовного процесу 
намагається дати й сучасна наука, яка в своїх дослідженнях їх опирається на 
розвинуту Л.С.Виготським теорію інтериорізації340. Так, І.Яблоков показав, 
що саме в молитві вступають в дію інтериорізовані в процесі соціалізації 
особистості механізми спілкування, зокрема інтериорізоване відношення 
"прохання-задоволення прохання". Переходячи в план уявлення, воно може 
почати діяти навіть при відсутності безпосереднього спілкування. І тоді 
                                                 
337 Там само. – С.27. 
338Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Избр. филос произв. – М., 1955. – Т.2. 
– С.154. 
339 Там само. – С. 155-157. 
340 Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1986. 
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радість, задоволення, заспокоєння можуть наступити "внаслідок антиципації 
передбачення задоволення прохання341. 

Таким чином, реальність задоволення шляхом молитви потреби в 
спілкуванні з надприродним, з Богом засвідчується позитивними емоціями, 
що з’являються при цьому і забезпечується якраз тим, що спілкування 
людини з уявним партнером здійснюється на основі механізмів, які 
сформувалися в процесі реального спілкування. Проте сам процес 
інтериорізації, як дія сформованих психологічних механізмів, людиною не 
усвідомлюється. Результат їх усвідомлення як такого, що дане ззовні, 
віруючими сприймається як наслідок спілкування з Богом. 

Отже, будь-яка релігія забезпечує орієнтованість своїх вірних до вищих 
ідеалів. Релігії спрямовують їх до Бога, який, як сказано у Священних 
писаннях, є Мудрість, Любов, Добро, Істина, Краса. 

Спрямованість ця, в свою чергу, підсилюється психологічно-емоційним 
шляхом. Саме це враховується в механізмах релігійної обрядовості. 
Зазначеній меті служать молитва, перебування віруючого у храмі, участь 
його в богослужінні, відзначення ним релігійних свят та велика низка обрядів 
та ритуалів, яких він дотримується. 

Серед дій, які створюють у людини необхідну установку на пізнання 
Вищої істини, головне місце відводиться молитві. Вона постає одним із 
найважливіших елементів богослужіння і як процес особистісного, інтимного 
спілкування віруючого з Богом, як щире й відверте висловлювання ним своїх 
піднесених почуттів перед ним, очищення думки від всього другорядного й 
стороннього, як благоговійне розчинення свого "Я" в об'єкті поклоніння. 
Специфіка молитви полягає насамперед в тому, що під час її звершення 
віруючий звертається до Бога (або богів, духів) з проханнями чи скаргами, 
просить про співчуття або ж заступництво. Слова молитви, які вживаються 
послідовниками певних конфесій, як правило, суворо канонізовані, 
подаються в їх Катехизисах і набувають в очах віруючих особливого 
чудодійного значення. Це пов'язане з тим, що слова нашої мови мають дві 
іпостасі: символічну, коли вони є провідниками у несвідоме, і дискурсивну, 
коли вони стають елементами для побудови логічних конструкцій. Людина ж 
частіше звертається в своєму повсякденні до другого аспекту слів, який 
забезпечує їй функцію міжособистісного спілкування. В цій іпостасі слово 
може використовуватися в молитві, але тоді вона буде формальною і не 
досягне мети. Якщо ж в молитві є хоча б незначний елемент медитації 
(самозаглиблення), то при цьому реалізується вже перший аспект слів – 
символічний. При цьому слова постають у ролі провідників думок людей у 
"несвідоме", стають засобом забезпечення їх спілкування з Вищими Силами. 

В процесі молитви відбувається також своєрідна емоційна розрядка, 
трансформація негативних почуттів, переживань у позитивні. Це викликає у 
людини, яка молиться,почуття психологічної втіхи, полегшення і 
заспокоєння. 
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Увага віруючого в молитві, як правило, спрямовується або на який-
небудь реально сприйманий об'єкт, або на себе самого, або ж на щось, що 
стоїть над об'єктом і суб'єктом. Якщо перша мета характеризує зовнішній 
горизонтальний рух розуму до пізнання довкілля, тобто середовища буття 
людини, а друга –зворотній, внутрішній рух до самого себе, то третя мета 
орієнтує вірного на щось вище, що містить і об’єкт і суб’єкт, тобто до чогось 
трансцендентного, до Бога. Якщо при спрямуванні уваги на об'єкти молитва, 
як правило, будується на уяві, при спрямуванні на суб'єкт – на розміркуванні, 
то при спрямуванні на Бога вона грунтується вже на заглибленні і 
спогляданні. 

Перший вид молитви виникає на початковому етапі пробудження 
духовності. Як правило, він утримує віруючого в світі уявному, у світі мрій. 
Божественне постає перед ним в різних духовних образах, які поступово 
проникають і наповнюють його реальне життя. Другий вид молитви 
можливий, коли серце і розум віруючого відкрилися для більш витончених 
впливів у релігійному пізнанні. Людина часто задовольняється цим і 
втягується в інтелектуальне богословствування. Третій вид молитви починає 
формуватися, коли органічно поєднуються розум і серце людини, коли вони 
діють як один центр. А це відбувається тоді, коли віруючий починає 
молитися "від серця". Наслідком такої молитви є встановлення прямого 
контакту свідомості з Вищою Силою, початок безпосереднього пізнання 
істини, припинення дії уяви і звільнення розуму від усіх хибних образів, що 
засмічували його на початкових етапах духовного розвитку. Цей вид молитви 
сучасне богослов'я називає ще внутрішньою або духовною молитвою, яка 
полягає в одному тільки зверненні розуму і серця до Бога, але не виражається 
в якихось зовнішніх знаках342. 

Внутрішня молитва не проголошується вголос. "Той, хто молиться, 
забравши розум всередину серця, звідти негласним, а безмовним словом 
відсилає до Бога молитву свою, прославляючи його і дякуючи йому"343. 
Разом з тим, сучасне богослів’я наголошує на необхідності виявлення 
віруючим своїх зусиль в плані заключения розуму в слові молитви. 

Православний богослов Харитон наголошує на тому, що молитва є 
заняттям важким і вимагає від людини певних навиків. Він виділяє три 
ступені оволодіння молитвою. Перша – це молитва тілесна, дієва. Вона 
виражається в читанні вірним текстів у молитовному стоянні, поклонах та ін. 
Цю молитву богослов називає ще зовнішньою молитвою, оскільки вона 
обмежується лише зовнішніми знаками Боговшанування і не поєднується із 
зверненням розуму і серця до Бога. Але, незважаючи на певну поверховість, 
й ця молитва має велике значення в житті віруючого, оскільки служить 
засобом вираження внутрішньої молитви, може збуджувати і підтримувати її. 
А це тому, що людина складається не лише з душі, а й з тіла. Відтак вона 
може й повинна прославляти Бога не тільки душею а й тілом. Як приклад, тут 
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говориться, що навіть Ісус Христос виражав внутрішню молитву свою 
словами і благовійними рухами тіла, зведеннями очей до неба,поклоніннями 
та ін. 

Друга ступінь молитви, за Харитоном, – це уважна молитва. Віруючий 
звикає концентрувати свою увагу на думках про Бога. Слова писаної молитви 
говоряться як свої,оскільки молитовне слово і молитовна думка зливаються. 

Третя ступінь – молитва духовна або безперервна. Вона утверджується 
в серці і перетворює думки, звернені до Бога, в почуття. Піднявшись до такої 
ступені моління, людина відчуває потребу в ньому. Богослов вважав, що саме 
така молитва є належністю "досконалих". До такої молитви має прагнути 
кожен віруючий344. Відтак, молитва – це не стан,який, будучи одного разу 
досягнутим, опісля триває сам-по-собі, а процес, який наявний завдяки 
безупинному духовному зусиллю. 

З перших віків існування християнства молитва була усвідомлена в 
ролі основного духовного змісту життя віруючого. Перші християнські 
громади збирали, нагромаджували свій молитовний скарб. Використовуючи 
при цьому за зразки молитви інших релігій, вони створювали свої. Але, 
незважаючи на певні успадкування молитов, християнство одразу ж 
сформувало своє власне, доти небачене в жодній з релігій ставлення до них. 
По-перше, воно відірвало молитву від жертвоприношень; по-друге, разом із 
жертвоприношеннями воно відкинуло й решту давніх релігійних обрядів. 
Нова релігія із всієї системи культу передуючих релігійних систем залишає 
тільки молитву. Більше того, саме молитва спочатку стає єдиним зовнішнім 
показником релігійної життєдіяльності християн, а згодом центральним 
елементом їх культової практики. Вона набула у християнстві такого 
важливого значення, якого не мала і немає нині в жодній з існуючих релігій. 

Правда, ще в Старому Заповіті є вказівки на факт здійснення іудеями 
молитов. Але там вони ще не носять характеру точних формул. В Новому 
Заповіті вчення про молитву викладається вже більш детально. Тут можна 
спостерігати певну системність у їх поданні. Так, в Євангелії від Матвія (VI 
гл.) описується процес приготування до молитви. Апостол повчає віруючих, 
щоб вони не заради марнославства, не в обстановці шуму розпочинали свою 
молитву, а в відокремленому, спокійному місці. Метою молитви має бути 
замолювання гріхів, а не вигадування різних прохань про життєві потреби, 
як, скажімо, це роблять язичники. В цій же главі вміщена знаменита молитва 
"Отче наш", яка є взірцем побудови всіх християнських молитов,оскільки є 
єдиною молитвою, одержаною віруючими від самого Господа Ісуса Христа. 
Зауважимо, що це є єдина молитва, словами якої звертаються до Бога 
християни різних напрямків і сект. 

В цьому ж Євангелії перераховуються засоби, які приносять успіх 
молитві: "просіть,... шукайте,... стукайте..."(Мв. 7: 7-12). Цей фрагмент, а 
також посилання на інші Євангелія (Мк. 14:32-40; Лк. 11:5-14; Лк. 18:1-
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15),розглядаються богословами як вказівка на необхідність багаторазового 
виголошення молитви. 

Євангеліє від Івана у розвитку молитовного вчення вже йде далі. Бесіди 
Ісуса Христа із самарянкою (Ів. 4: 5-25) і уривок із п'ятнадцятої глави, який 
починається словами:"Перебувайте в Мені, а Я у вас!" (Ів. 15: 4-8), 
приймаються богословами як вказівка на необхідність внутрішньої молитви. 
Цей же євангеліст говорить про силу Ісусової молитви (Ів. 16:23-23). 

Повчання щодо молитви зустрічаються і в Апостольських посланнях. В 
них говориться зокрема про обов'язковість молитви у всіх випадках життя 
(Як. 5: 13-16),про те, як допомагає молитві Дух Святий (Юд. 1: 20, 21), чому 
потрібні спокій і внутрішній мир під час молитви (Фил. 4: 6,7),про 
необхідність безперервно молитися (Еф. 5:6,17) і не тільки за себе, а й за всіх 
людей (Тим. 2:1-5). Згодом християнські богослови розробили струнке 
вчення про молитву. Дуже велика увага цій проблемі приділяється в працях 
відомих теоретиків християнства, зокрема у св. Григорія Палами, Іоана 
Лествичника, Ісаака Сириянина, Нила Анкирського, св.Феофана, Симеона 
Нового Богослова та ін. 

Визначаючого значення молитва набула у житті християнських 
подвижників. Вона, по суті справи, стала єдиним змістом їхнього життя. 
Монах, який присвятив себе повністю Богові, йшов із світу для того, щоб 
повністю віддатися молитовному життю, яке мало увінчатися спогляданням 
невисловлених божественних таємниць і вічним блаженством. В молитві, 
вважають богослови, людина досягає концентрації всіх своїх зусиль на її 
об’єкті, повністю занурюється у внутрішньому спогляданні Всевишнього. 
Макарій Єгипетський писав, що під час молитви внутрішня людина з 
великою насолодою захоплюється в молитовний стан так, що повністю 
заглиблює туди свій захоплений розум. Останній на цей час забуває про 
земне мудрування, оскільки всі його помисли насичені і полонені 
божественними і небесними, безмежними і всеохоплюючими предметами, 
чимось дивовижним, що людською мовою висловити взагалі неможливо345. 

Нил Анкирський присвятив молитві, її сутності,підготовці до неї і 
самому молитовному стану спеціальний трактат. Він вважав, що молитва, 
поряд із читанням Святого Письма, дисциплінує розум людини, призупиняє 
безглузді блукання розуму і орієнтує в одному напрямку – підносить до 
небесних сфер. Коротше кажучи, молитва є бесіда розуму з Богом346. До того 
часу, писав Нил, поки людина під час молитви звертає увагу на зовнішні 
предмети, поки її розум насолоджується церковними прикрасами, то вона ще 
недосягла сфери молитви і далеко від неї перебуває її блаженний шлях. 
Головним в молитві, вершиною молитовного стану, на думку подвижника, є 
осягнення Божества у ньому самому, повне злиття з ним в акті нескінченної 
любові і духовної втіхи. Тільки ставши повністю "нематеріальним", тобто 
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вище образів і будь-яких понять, людський дух може в молитві підступити до 
"нематеріального" Божества і з’єднатися з ним347. 

Ісаак Сириянин розвиває далі судження Нила Анкирського про 
молитву. Він, зокрема, намагався виявити окремі стадії молитовного стану. 
При цьому ним вводяться такі поняття, як "молитовна насолода", "духовна 
молитва","чиста молитва", "молитовне споглядання". Ісаак розрізняє чотири 
головні фази молитовного життя. Перша – словесна молитва, друга – чиста 
молитва, третя – духовна молитва і врешті четверта – молитовне 
споглядання. Словесна молитва,за його словами, доступна всім 
подвижникам. Це таке "моління, яке вміщує у собі або прохання, або подяку, 
або схвалення"348. Ця стадія, як правило завершується молитовною 
насолодою. 

Наступна стадія – це "чиста молитва", яка здійснюється без слів і 
підводить того, хто молиться, до духовної молитви і молитовного 
споглядання, яке вже виходить, власне, за рамки молитви. Чистої молитви, 
відзначає Ісаак, досягло небагато людей, а перейшли за неї і досягли таїнства 
споглядання взагалі одиниці. 

Відмінності між чистою молитвою, духовною і молитовним 
спогляданням в Ісаака не дуже чіткі, оскільки духовно-душевий стан погано 
піддається описанню. Прослідковується загальна тенденція руху по цих 
стадіях: від словесної молитви до молитви розумової, а від неї – до стану 
повного відключення почуттів і розуму, тобто вихід на рівень надсвідомості. 
В "чистій молитві" розум ще здійснює певні рухи. Це – "душевна молитва". 
Коли ж вона стає повністю"духовною", то всякі рухи розуму 
призупиняються, зупиняється також і сама молитва. Всі види молитви, згідно 
Сириянина, мають свою межу – "чисту молитву". За цією межею "буде вже 
подив, а не молитва, тому що все молитовне призупиняється, настає певне 
споглядання; і не молитвою молиться розум"349. 

У цьому стані духовної молитви, на думку подвижника, людина ніби 
виходить вже за межі свідомості. Вона нічого не відчуває, не розуміє, не знає. 
їй навіть невідомо, чи знаходиться вона в тілі, а чи ж покинула його. Над цим 
розумом повністю панує Дух. Тому, вважає Ісаак, немає ніякого сенсу навіть 
говорити, що людина "молиться духовною молитвою". Вона перебуває в 
стані духовної молитви, і молитвою цей стан називається тільки тому, що він 
досягається в результаті молитви. "Не молитвою молиться душа, а почуттям 
відчуває духовні речі цього віку, які перевищують поняття людське, 
розуміння яких можливе тільки силою Святого Духа. Це є розумове 
споглядання, а не рух і не вимога молитви, хоча від молитви і запозичило 
воно собі початок"350. В іншому місці цієї ж праці Ісаак пише:"Деколи від 
молитви народжується певне споглядання, яке перериває молитву уст. І той, 
хто молиться, в спогляданні дивується, ціпеніючи тілом. Такий стан ми 
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називаємо молитовним спогляданням"351. В цьому екстатичному стані, коли 
розум виходить за межі самого себе і взагалі призупиняється всяка розумова 
діяльність, молільник підноситься до споглядання незбагненного. Молитва, 
відтак,стає необхідною подвижнику для граничної концентрації всієї його 
духовної енергії на трансцендентному об'єкті пізнання, на Богові. Вона вже 
виступає в ролі містичного споглядання Його, що супроводжується 
дивовижним блаженством. 

В новий час велику увагу вивченню молитви, її мудрості приділяв 
митрополит Андрей Шептицький. Молитва, писав він, це піднесення нашого 
ума і серця до Господа нашого, це момент взаємодії двох духовних сил – 
Бога і людини. Вона не може бути проханням про фізичне здійснення того чи 
іншого необхідного для нас акту, оскільки він здійсниться згідно Божої волі, 
а не наших слів та бажань. Наша молитва повинна бути проханням мудрості, 
чіткого усвідомлення своїх обов'язків та можливостей у певному процесі чи 
події352. 

Митрополит неодноразово підкреслював, що молитва це мірило 
християнських моральних чеснот. Саме вона дає можливість людині 
одночасно споглядати та аналізувати саму себе як ззовні, так і зсередини. 
Молитва є початком процесу самовдосконалення душі під Господнім 
благословенням та опікою. Вона постає в ролі засобу усвідомлення вірним 
своїх недоліків та слабостей, каяття в них. 

Богослов виділяє три основних типи молитви: славословіє, подяка і 
прохання. Хоч при цьому він і надає великого значення молитвам-
проханням, але більше всього митрополит наголошує все таки на виключній 
ролі молитви вдячності. "Благодарення... задержує душу на височинах 
духовного життя або на верхах гір, не дає душі затратити християнського 
світогляду на життя й цим способом могутньо причиняється до зросту 
християнського життя в душі; воно не менше хосенне й прямо потрібне для 
життя молитви, бочоловікові не дає забувати на це, чим він є і чим є Бог; до 
якого степеня він безнастанно від Бога залежить, як сам зі себе нічого не має: 
як потребує безнастанно Божої помочі і Божої благодаті, як премного може 
кожної днини собі випрошувати. Благодарения, як зрештою і кожна 
правильна молитва і добра,є безнастанною вправою в надприродних 
чеснотах, а тим піддержує їх, робить їх акти щораз легшими й примножує 
їх"353. 

Особлива увага з’ясуванню суті і функціональностімолитви 
приділяється у виданому за редакцією митрополита Філарета (Денисенка) 
"Катехизисі". Характерно, що саме в цій книзі чітко наголошується на тому, 
що не всяка молитва є корисною. "Вірна молитва вимагає обов'язкового 
виконання декількох умов з боку людини, без дотримання яких молитва не 
лише залишиться безплідною, а й часто навіть небезпечною і шкідливою354. В 
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книзі наводяться основні і обов’язкові для кожного християнина умови 
молитви. Ними є: 

-передуюче молитві примирення зі всіма і прощення в серці всіх образ 
на ближніх своїх; 

-оскільки молитва має бути свідомою і щирою, то її треба здійснювати 
з увагою, благоговінням, із страхом Божим. Далі в "Катехизисі" дається 
посилання на такі слова священно інока Дорофея "Хто молиться устами, а 
про душу не турбується, і серце не зберігає, така людина молиться на повітря 
і даремно трудиться, тому що Бог зауважує на розум і старання, а не на 
багатослів'я". 

Відтак, молитва має виходити від серця молільника і бути насамперед 
молитвою каяття. 

Як бачимо, головне призначення молитви православний Катехизис 
вбачає в поборюванні вірного про спасіння душі, про очищення совісті від 
всіляких проявів гріха. "В молитвах про земні потреби потрібне величне 
смирення",- наголошується в ньому355. Цим самим проводиться своєрідна 
етизація і дезонтологізація молитви. Хоч молитва і оголошується основною і 
постійною формою діяльності християнина, але вона не є самодостатньою 
для його спасіння. "Без дотримання заповідей Євангелія, тобто без 
християнської моралі, про якесь духовне життя не може бути й мови"356. 

Зауважимо, що останніми словами Катехизиса утверджується думка, 
згідно з якою вихідним і самодостатнім в прагненнях християнина до 
спасіння є не участь його в культовому дійстві, прихильність молитві, а 
насамперед "життя за Євангелією, за образом нової Людини – Господа Ісуса 
Христа". Відтак однієї культової комунікації з Богом недостатньо для 
"зцілення душі". Християнина сином Божим за благодаттю робить його 
християнскість у повсякденні. 

На основі аналізу наведених вище думок християнських богословів 
різних часів, приходило до висновку, що молитва – це і відчуття людиною 
свого спілкування з Богом, єднання з ним, задоволення своїх потреб в 
спілкуванні з ним, особистісне відношення до Творця, розчинення свого "Я" 
в об’єкті поклоніння. 

Поєднучою ланкою між людиною і Абсолютом в її молитовних діяннях 
завжди постає Церква. Що ж є Церква? В розділі "Церква - тіло Христове" 
названого вище православного Катехизиса, зазначається, що "Церква 
Христова є не установа, а нове життя з Христом в Христі, движиме Духом 
Святим. На цій підставі Церкву можна розглядати прямо як благодатне життя 
в Дусі Святому. Церква є справа боговтілення Христового, вона є саме це 
боговтілення, як засвоєння божественного життя цим єством, його обоження, 
як наслідок поєднання обох єстеств у Христі"357. 

                                                 
355 Там само. – С. 14. 
356 Там само. 
357 Там само. – С. 238. 
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Подібну думку знаходимо й в працях професора-протопресвітера 
Ст.Ярмуся, який застерігає від ототожнення Церкви як містичного тіла 
Христового з її юрисдикційним чи національним розумінням. "Церква – то не 
звичайна інституція, не організація – пише він. – То є нове життя, життя 
віруючих у Бога людей, життя в самому Ісусі Христі. Це життя пульсує під 
безпосереднім діянням на нього благодаті Св.Духа. Така Церква – то справді 
містичне, а це само собою розуміється – універсальне і вічне тіло 
Христове"358. 

Таким чином, богослови розглядають Церкву як те середовище, в 
якому здійснюється єднання людини з Богом. Як зазначив С. Булгаков, 
"участь в житті Церкви – це завжди містичне спілкування з Христом, з 
ангелами, із святими, це приєднання до того досвіду свідчення, яке мали 
Апостоли"359. 

Виходячи із вищенаведених думок, ми можемо зауважити на ще одну 
особливість Церкви, а саме ту, що невід'ємною рисою її є містичне начало, 
оскільки згідно вчення християнства "Церква – живий організм, 
непідвладний логічним формулам". Відтак пізнання сутності Церкви 
богослов'ям виноситься за рамки інтелектуальних можливостей розуму, 
доповнюється містичним озарінням, тобто якимсь внутрішнім 
просвітленням. Лише внутрішній релігійний досвід віруючого може осягнути 
глибину сутність "містичного тіла Христа". При цьому враховується те, що 
християнська містика є "шлях до ідеалу досконалості і боголюбства", 
"реалізація Царства Небесного на Землі". Засновник цієї містики Ісус 
Христос сам визначив "два шляхи для своїх послідовників: 1) шлях віри і 
набожності і 2) шлях безпосереднього переживання, шлях містичний..."360. 

Згідно з точкою зору теологів, Церква є посередником між Богом і 
людиною, об'єднує в собі риси земного і небесного. Будучи "Домом 
Господнім", вона призначена для єднання людей з Богом перш за все в ім’я 
їхнього ж спасіння. Подібно Христу, Церква визнає себе покликаною 
сприяти очищенню світу від гріха заради загалу праведників,освячених 
благодаттю і наділених безсмертям. Відтак саме в лоні Церкви зв'язок 
"людина-Бог", на думку богословів, реалізується найвищою мірою. 

Сучасні православні теоретики зокрема акцентують увагу на тезі, що 
основою діяльності Церкви є вчення про спасіння. Тому людина, якщо вона 
хоче спастися, має обов'язково вступити в тісне спілкування з Христом. 
Проте на їх думку, її особисте спасіння відбувається не тільки через 
безпосереднє єднання з Викупником, а й через таїнства "в тілі Церкви". 
Вчення про спасіння є вираженням самої сутності християнської віри і 
органічно пов'язане з основами духовного життя як кожного окремого 
християнина, так і всієї Церкви в цілому361. Тому православ'я стверджує і 
                                                 
358 Ярмусь Ст. Вибране. – Вінніпег, 1991. - С. 9. 
359 Булгаков С.Н. Богословские труды. – М., 1989. – С. 203. 
360 Позов А. Богочеловек. Христианская мистика. – Париж, 1974 – С. 17. 
361Скурат К. Догматические темы в русской церковной литературе XI-ХVІІ веков // 
Богословские труды, – М., 1989. – С. 14. 
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запевняє, що Церква забезпечує людині "можливість діяльного піднесення до 
Бога, процес її спасіння"362. Саме ж спасіння розглядається ревними 
апологетами християнства як звільнення людини від гріха, прокляття і 
смерті. При цьому особливо наголошується на тому, що "спасіння для 
православного перш за все і головним чином є звільнення від гріха363. 

Отже, основну мету існування Церкви богослови вбачають в спасінні 
людей, тобто в зверненні і наближенні їх до Бога. Всі інші аспекти церковної 
діяльності, на їх думку,"повинні бути підпорядковані цій меті". Для успіху 
виконання такої місії Церкві потрібні зовнішні, видимі для всіх засоби, 
матеріально реалізовані форми та дії. Ними служать насамперед "святі 
таїни", а в широкому смислі – вся зовнішня сторона церковної 
життєдіяльності – обряди, церковні предмети образотворчого мистецтва, 
церковна музика і багато чого іншого364. 

Оскільки ще з часів раннього християнства його послідовники 
збиралися для молінь в певних будівлях, то термін "церква" залишився не 
лише за їх об'єднанням, а й затим храмом, в якому вони збиралися. Дуже 
добре цю зовнішню сторону церкви-храму описували християнські 
подвижники, зокрема – Симеон Солунський і Григорій Палама. Вони 
відзначали, що храм утримує в собі потаємний духовно-символічний 
потенціал, завдяки органічному поєднанню в собі релігійного і естетичного 
смислів. Разом з тією обрядовою діяльністю, яка в ньому відбувається, він 
постає як складний сакрально-символічний феномен, що реально поєднує 
небесний і земний рівні буття, виступає засобом повернення віруючих до 
Бога. Сама краса церковного храму виступає символом основних цінностей 
християнського універсуму – ідеї вічного життя, премудрості її вчення і 
величі самого Бога. 

Богослови католицької і православної церков неодноразово звертали 
увагу на духовну красу своїх храмів, з їх доступними і наглядними 
живописними зображеннями, що приносять вірним специфічну духовну 
насолоду, яка водночас вабить до споглядання Бога і непомітно вливає в 
душу славу Божу. Зображення іпостасей святої Трійці, Божої Матері,святих 
не замикає увагу його реципієнта на самому собі, а й підносить розум його 
через тілесне споглядання до споглядання духовного. Зображення Христа, 
скажімо, не тільки підносять розум до духовних сутностей, але й самі 
постають носіями піднесеного, величного. Вони, як і інші предмети культу, 
містять божественну благодать, яка дається їм заради імен на них 
зображених. Благодать ця завжди співприсутня в святих іконах не за їх 
предметною сутністю, а за їх благодатною дією, тобто вона початково не 
притаманна матеріалу, з якого виготовлено зображення, а дається йому Св. 
Духом і може проявити себе під час молитовної дії. 

                                                 
362 Там само. – С. 154. 
363 Там само. – С. 148. 
364 О вере и нравственности Православной Церкви. – М., 1991. – С. 157. 
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Ікона здійснює багатогранний психологічний вплив на віруючих 
людей. Однією із таких граней є викликане іконою у віруючого переживання 
свого спілкування з Богом, Богородицею, святими. 

Ікона, відзначається в православному Катехизисі, це не прикраса, хоча 
вона й може мати величезну художню цінність. Ікона – це елемент 
богослужіння, засіб піднесення розуму того, хто молиться, від образу до 
першообразу. Ікона вимагає споглядання, яке є найбільш глибоким, яскравим 
і очевидним досвідом сприйняття і переживання реальності. Споглядання 
образу не є просто чуттєве споглядання – це споглядання утаємничене, 
містичне, духовне. Воно насичене онтологічною. 

Таким чином, релігійні обряди, впливаючи на почуття і уявлення 
віруючої людини, задовольняють її релігійні потреби. Віра в можливість 
спілкування людини з надприродним через обряд приносить людині відчуття 
задоволення, радості, піднесеності. Адже віруючий спілкується із 
надприродними об'єктами не тільки заради цього спілкування, а й з метою 
досягнення певних, бажаних йому результатів. При цьому одні хочуть 
заслужити благовоління Бога, отримати прощення гріхів, спасти свою душу і 
т.ін., другі – добитися життєво-практичних благ, зцілення від хвороби, миру 
в сім'ї, особистого щастя, успіхів в праці, навчанні; треті – одержують від 
здійснення обрядів естетичне задоволення; четверті здійснюють ці дії заради 
того,щоб набути душевного спокою, забути деякі незгоди; п'яті звертаються 
до релігійних обрядів з метою своєрідного втихомирення громадської 
релігійної думки, а то й в силу традиції. 

Якщо врахувати, що церква виховує у віруючих почуття обов'язку у 
виконанні обряду, то звершення останнього веде до усвідомлення виконаного 
обов'язку, а це не може не породжувати задоволення. Віруючому здається, 
що він зробив все необхідне і що за релігійними обрядами обов'язково 
послідують очікувані ним результати. Це веде до заспокоєння людини, 
робить її впевненою, щасливою. 

І якщо ми можемо сказати, що релігійні обряди в різних релігіях не 
подібні між собою, то призначення і результат їх один – заспокоєння. 

Таким чином, вертикальний зв'язок "людина-Бог" не є 
односпрямованим від віруючого до Бога, до світу горішнього загалом. Він 
також має і зворотній рух, який виражається в тій благодаті, яку молільник 
одержує повсякчас від сил небесних і яку він одержить за своєю благодаттю 
"у вічному Царстві Батька, Сина і Святого Духу". 

 
3.7 Християнська обрядотворчість українців 

 
Релігійний культ – це один із найбільш консервативних елементів 

релігійного комплексу. Але водночас він і найбільш відкритий до вільної 
творчості людського духу, до різних впливів і змін залежно від умов свого 
функціонування. До культу однієї конфесії в певному переосмисленні 
можуть входити деякі складові культу інших конфесій, а його елементи 
набирати своєрідності за умов існування серед різних етносів. Все це 
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стосується безпосередньо і християнського культу. Відомий український 
історик християнської церкви М.Є.Поснов відзначав, що "регуляція свободи 
культової творчості не ставила за мету повне нівелювання богослужбового 
чину”365. Та й таке нівелювання не могло стати реальністю, оскільки, 
незважаючи на космополітичний характер християнства, національна 
самобутність народів, які його сприймали, значною мірою і з наростаючою 
силою впливала на його культову систему. Саме врахування християнством в 
своїй культовій практиці етнічних особливостей регіонів свого поширення 
було необхідною умовою, а то й запорукою його закріплення там. 

Серед факторів, які ефективно сприяли онаціональненню культу в 
Україні, виділяються зокрема такі: геопсихічний чинник, психологію народу, 
його етнопсихе; характер світосприймання народів; своєрідність мистецтва; 
національні культурні традиції, обряди і звичаї; особливості життєвих потреб 
і соціальних інтересів етносу; національну мову; характер міжнаціональних 
відносин та ін366. Ми не станемо тут детально розглядати кожний із цих 
чинників впливу на процес обрядотворення в їх проекції на український 
етнос. Вважаємо, що це грунтовно зроблено в названій праці. Зауважимо 
лише, що говорити про християнськість, а то й православність українців без 
відповідних застережень зовсім некоректно. По суті й понині в їхньому 
світобаченні і світоставленні зберігся значний пласт вірувань і обрядів ще з 
язичницьких часів. Якщо позначимо язичницький елемент релігійності 
терміном "народність", а християнський, привнесений в Україну ще з часів 
Володимира Великого, "офіційність", то прийдеться визнати, що офіційне 
християнство характеризує переважно клір і знаходить свій вияв у 
віроповчальній системі православної церкви, а "народне християнство" 
(термін М.Грушевського) є масовим мирянським явищем в Україні і 
виявляється переважно в обрядово-побутовій сфері життя вірян. 

Але поруч з охристиянізованими обрядами ще й понині тут живуть 
окремо, а частіше – поруч з християнськими їх язичницькі форми. Згадаємо 
принагідно масляну, систему замовлянь з різного приводу, ходіння з Козою, 
голосіння. В деяких селах збереглися ще вечорниці із зверненнями при цьому 
до деяких давніх обрядових дійств 

Переходячи із загальноетнічного рівня на конкретно-етнічний, 
зазначимо, що етноконфесійна специфіка культури є продуктом взаємодії 
віроповчальних і культових особливостей тієї чи іншої конфесії з 
традиційними видами матеріальної і духовної культури певного народу, який 
виявляє у своїй масі прихильність до цього віровчення. Характерним є те, що 
при цьому взаємодіють, з одного боку, релігійний комплекс в усій сумі його 
складових – релігійна свідомість, культ, відчуття, релігійні інституції, а з 
другого, – взаємодіє вся система етносфери – власне народ із його 

                                                 
365 Поснов М.E. История христианской Церкви (до разделения Церквей 1054. г.) – К., 1991. – 
C.497. 
366 Див.: Саган О.Н. Православ'я в контексті культурного розвитку українського народу. – К., 
1994. – С.23. 
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соціальними і антропологічними детермінантами, його історія, система 
зв'язків тощо. 

Як це справедливо відзначає А.Великий, ні українська церковна, ані 
суспільна історіографія ще не спромоглися визначити риси самобутності 
української християнської обрядовості, яка в принципі є спільною для 
нашого православ’я і греко-католицизму, оскільки формувалася як єдина в 
перші століття буття християнства на українських теренах і збереглася навіть 
за умови прийняття унії з Ватиканом церковними архієреями в 1596 році. 
"Усякі спроби такого визначення, – пише той же А. Великий, – 
непереступили поза критерії так званої "чистки” чи "зачищення" 
українського обряду. Ще не був встановлений питомий український критерій 
того, що фактично творить українську церковну обрядовість"367. А між тим 
така особливість була. Саме вона слугувала приводом для наших церковних 
сусідів втручатися за допомогою зовнішніх політичних сил в українські 
церковні справи. 

Так, в XII ст. краківський католицький єпископ Матвій, пишучи до св. 
Бердарда в Клерво, зауважив, що "народ цей руський, що своїм великим 
числом дорівнює звіздам, не зберігає правил православної віри та установ 
правдивої релігії", бо "не хоче уподібнитися ані до латинської, ані до 
грецької Церкви, але хоче бути окремо і від обох віддільно"368. Такі доноси 
на "єресі і схизми" в українському християнстві до Риму із закликом вжити 
якихось практичних дій щодо паралізації розвитку і проявів саме української 
обрядовості були явищем майже хронічним. Українців в обрядовідступництві 
звинувачували як поляки і московити, так і свої «добротворці». Навіть 
єрусалимський патріарх Досифей подав в 1686 році пораду московським 
царям не призначати українців на великі церковні посади в Московщині, "бо 
чи ісповідуємо бути козакам православними, тільки многі мають вони 
розтлінні звичаї, яких звичаїв не подобає вчитися тамошним 
православним”369. 

За зразками Візантійського і Московського православ'я з метою 
забезпечення "чистоти Українського обряду” Російська Церква, після 
поглинення нею Київської митрополії в 1686 році, декілька разів (зокрема в 
1780, 1830, 1870 та ін. роках) проводила в Україні "чистку" церковних книг, 
практикі звичаїв. Зрозуміло, що критеріями цих "чисток" були не українські 
традиційні зразки православної обрядової практики, вироблені в перші 
століття становлення християнства на наших теренах, а чужоземні еталони, 
від упорідненої нашому народу системи думання і діяння. 

Зараз, коли Українські християнські церкви дістали можливість 
відроджувати самобутність Українського християнства, а ІІ-й Ватиканський 
собор навіть вмінив вобов'язок своїм Східним Церквам "повернутися до 
прадідних передань", постало питання відтворити, на перший раз хоч би 
                                                 
367 Великий А.Г. Українське християнство. – Б/м., 1990. – С.115. 
368 Записки Чину Святого Василя Великого. – T.ІV. – C.481. 
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теоретично чи описово, пошани гідну самобутність нашої рідної обрядовості. 
При цьому важливо мати на оці те, що наш народ з самих початків був 
ініціатором і суб'єктом появи і розвитку Української церковної обрядовості, а 
не лише її об’єктом, як цього хотіли його духовні окупанти, насаджуючи 
часто чужі обрядові зразки, обманюючи при цьому маси ідеями 
"канонічності", "всесенськості". 

Аналізуючи процес формування Української християнської 
обрядовості, А. Великий виокремив такі його риси: 

1) продуктивність, тобто прагнення не лише репродуктивно 
наслідувати чужі обрядові зразки, а й творчо розвивати свої; 

2) селективність, тобто здатність до відбору за власними критеріями 
позитивних елементів із вселюдського досвіду обрядотворення; 

3) синтетичність, тобто здатність на основі власних елементів, а також 
корисних дня себе і відповідних власній духовності й власним потребам 
елементів творити нові обрядові форми; 

4) відкритість, тобто уникнення заангажованості на якихось одних – 
візантійських, московських чи римських – обрядових формах, а творення їх 
на основі різних обрядових зразків; 

5) національністність, тобто керування в процесі обрядотворення 
особливостями духовності і потребами українства, а не якимись 
інтернаціональними штампами370. Саме ця особливість процесу Українського 
християнського обрядотворення засвідчує його життєздатність в нашій країні 
і культурі. 

Подеколи можна почути й прочитати застереження, що християнство 
як вселенська релігія – це космополітичне явище, а відтак надання йому 
національних рис є невиправданим актом. При цьому навіть обстоюється 
думка про єднання християн України на основі якихось позанаціональних 
принципів. Не станемо тут вичленовувати явно українофобський підтекст 
цих суджень, нехтування очевидним – тим, що кожний народ засвоював 
християнство за своїм національним розумінням. Зауважимо лише, що й 
ідеологи Російської православної церкви в своїх виданнях твердять, що 
буцім-то кордони православ'я не збігаються з національними кордонами: "Ми 
віримо, що Православна Церква – єдина, свята, соборна і апостольська. І всі, 
хто відривається від цього церковного тіла, як автокефалісти, уподібнюються 
гілці, яка відкололась від дерева”. Але ж при цьому Російська Церква, 
враховуючи порівняну мізерність інших православних автокефалій, 
ідентифікує себе із Вселенським Православ'ям. Відтак всякий відхід від неї 
або ж неугодну їй дію розглядає як протидію Вселенськості, як якусь 
єретичність і неканонічність. Відзначимо, що цим відрізняється не лише 
РПЦ. Подібну політику щодо нових православних утворень свого часу 
проводив і Константинополь. 

Вселенськість християнства, як це вчать Дії апостолів, не в тому, що 
його Церква має "мову одну і слово одне", а в тому, що його вчення стає 
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надбанням всіх. Новозавітним принципом, а не якимсь там соборно 
встановленим канонічним правилом, є думка:"Говорити про діла Божі мовою 
кожного народу" (Дії 2:11). Саме на ньому грунтується право кожного народу 
на існування своєї національної Церкви. Тому хоч за своєю сутністю 
православ'я і є єдиним, але за зовнішніми виявами його Церкви мають бути 
національними. Уважне прочитання біблійних книг засвідчує, що під "мовою 
кожного народу", якою слід говорити йому про діла Божі, є не лише рідні 
слова, а й рідні обрядові дійства, які, як і словесні символи, покликані 
духовно збагачувати людину. 

Православ'я з'явилося і поширювалося на українських землях саме як 
Церква українського етносу із своїм національним осмисленням його 
догматики і обрядодійства, організації і відправлення церковного життя, 
своєю системою свят, обрядів, молитв, проповідей тощо. На основі аналізу 
великого масиву джерельного матеріалу дослідниками вичленовуються ті 
риси, які роблять це Українське православ'я самобутнім культурним 
витвором нашого народу. Ними є: соборноправність, демократичність, 
євангелістськість, національністність, побутовість, відкритість та ін. 

За час автономного функціонування в структурі 
Константинопольського Патріархату (X-XVIІ ст.ст.), Православ’я України 
пройшло складний процес онаціональнення. Особливими в його історії у 
цьому плані були XV- XVII століття, коли Київська митрополія відзначилася 
значними, особливо в обрядовості, нововведеннями, зумовленими не лише 
впливом активного процесу становлення української національної 
самобутності, а й відкритістю Українського православ'я до сприйняття всього 
позитивного й відповідного ментальності українця з інших віроповчальних 
систем, зокрема католицької. Немаловажну роль в цьому відіграло й те, що 
саме в цей час не лише на рівні парафій, а й єпархій клір став українським. 
Будучи вихідцями із свого народу, служителі культу тією чи іншою мірою 
привносили в православ'я деякі національні елементи, сприяли процесу 
синкретизму православної обрядової практики і української народної 
культури. Українська православна церква однією з перших в православному 
світі, зазнаючи постійних нападів з боку католиків, почала формувати 
"обгрунтовані виклади обрядів"371. Підтвердженням тому є відомі требники 
П.Могили, Г.Балабана, Катехізиси Зизаніїв, в яких не лише описуються 
обрядові дійства, визначається їх "таємниче значення",висвітлюється 
"логічний бік". 

Ми не маємо зараз можливості відтворити в повному обсязі українські 
нововведення в обрядову практику православ'я на наших теренах, оскільки 
воно з нещівною силою знищувалися і безпощадно викорчовувалися 
Московською Церквою після поглинення нею в 1686 році Київської 
митрополії, а тому й не збереглися. Але все таки попробуємо хоч би частково 
визначити їх особливості на основі побутуючих ще окремих крихт цих 
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обрядових форм або ж на основі віднайдення їх описання в тих критиках 
української обрядовості, які звучали свого часу на її адресу зі сторінок 
московсько-православних видань. 

Українську православність насамперед характеризувала перевага 
змісту над формою, "розуму, з яким здійснювалася дія", над самою 
обрядовою дією372. Для неї важливим був дух християнськості, а не те, в якій 
формі цей дух (в тому чи іншому його віро повчальному контексті) 
виражався. Особливо це виявилося у здійсненні обряду хрещення. 
Обливальна його форма, проникнувши із Заходу в Україну, швидко тут 
знайшла прихильність. А це тому, що для українця-християнина важливим 
поставало розуміння самої суті таїнства хрещення, а не того, як і коли воно 
відбувається. На відміну від Української Церкви в Московській тих, хто 
приймає хрещення через кроплення–обливання, а не трьохразове занурення, 
звинувачували "в неправослав'ї", вимагали перехрещення – Тим з українців, 
які з якихось причин попадали в Московію, "святині їм не давали, хрестом 
воздвивальним не благословляли, до ікон не допускали"373. Парадоксальним є 
те, що навіть східних патріархів із-за цього під час їх приїздів до Москви в 
XVІІ столітті не впускали в місто. Як відзначає В.Ключевський, російська 
церковна влада "свою місцеву обрядовість визнавала недоторканою 
святинею" із-за того, що вважала себе "єдиним істинним православ’ям у 
світі", а свою Церкву – вселенською374. 

Домінування розуміння догматичної основи обряду над формою його 
здійснення виявилося також в певній байдужості до того, скільки разів 
відкривати і закривати підчас богослужінь в храмі Царські ворота. Головне – 
жити і розуміти святу Літургію, а не дотримуватися пунктуально якихось її 
форм, кількісних показників. 

Домінування змісту над формою в Українському православ'ї знайшло 
своє вираження зокрема і в іконописі. Це особливо виявилося після XV 
століття, коли з падінням у травні 1453 року Константинополя стала спадати 
залежність його автономій від усталених візантійських традицій. Саме з 
цього часу спостерігаємо новий підхід до іконографічних сюжетів, обраних 
для оздоблення храмів. Якщо раніше сцени із життя Ісуса Христа 
зображалися в хронологічному порядку, то відтепер вони відтворювалися з 
врахуванням їх значимості в системі християнського віровчення. Скажем так, 
пасхальні сюжети стали домінувати над різдв'яними, ідея спокутувальної 
жертви Христа стала в певному смислі вищою від ідеї його з'явлення в світ. 

На відміну від грецьких требників, які прийом єретиків у православ'я 
зумовлювали необхідністю нового хрещення і миропомазання, в Українській 
церкві такої вимоги не було. Так, Петро Могила у своєму Требнику 
зауважував, що до православ'я можна приймати послідовників інших 
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християнських конфесій, зокрема католицької, уніатської, через просте 
визнання ними нової віри. 

Обрядодійство в Українському православ'ї відзначалося також своєю 
демократичністю, і в цьому знаходив своє відображення той прогресуючий 
демократизм, який характеризував взагалі Українську православність. 
Обираючи своїм сходом священиків, дяків і причетників, парафіяни могли 
впливати на те, як вони ставляться до виконання обрядів, як відправляється в 
храмі служба Божа. Виявом пошани до них, а певно що й засобом прямого 
спілкуванняза допомогою Слова Божого було читання Євангелій в храмі 
обличчям до парафіян. Під час служби Божої священики, які беруть в ній 
участь, стають в один ряд, незалежно від їх священичеського рангу. Обраний 
на архієрейському соборі митрополит вважався першим серед рівних. 

Обрядову практику Українського православ’я характеризує висока 
національністність, зумовлена його прагненням якнайбільше врахувати 
особливості думання і життєдіяльності українця. Саме цим пояснюється 
наявність в нього досить багатьох обрядів не типових для Вселенського 
православ’я, зокрема для Московської і Константинопольської Церков. Так, 
український звичай приймати новонароджене дитя в загал певного 
поселення, прилучати його до свого народу, своєрідно відобразився в 
церковному обряді “уцерковлеиня" немовляти на 8-ий (в деяких джерелах на 
10-тий) день після його народження. На порозі храму матір з дитям зустрічав 
священик, брав немовля на руки і ніс до райських воріт. Це вже 
символізувало входження новонародженого в лоно православ'я, офіційне 
прилучення його через церкву до українського народу. Національний звичай 
неперешкоджати вільному відходу душі покійника знайшов своє 
відображення в требникових установках Українського православ'я, які 
забороняли притчу йти перед труною покійника, виносити її першою після 
відспівування в храмі375. 

Приймання їжі для українців завжди було якимсь сакральним дійством. 
Певно тому, що вона не легко їм давалася, то вони завжди благоговіли перед 
здобутками своєї праці, вшановували завершення окремих видів своєї 
господарчої діяльності святами, обставляли різними обрядовими дійствами. 
Скоріше звідси пішов наявний в Українському православ'ї звичай освячувати 
їжу в храмі на перший день Воскресіння Христового. Нею були частинки тих 
страв, що готувалися до пасхального свята. З принесенням їх після 
посвячення до оселі вони змішувалися тут із відповідним їством, яке відтак 
повністю вважалося як свячене, а саме його вживання поставало як 
сакральний процес. 

Широкі можливості для втілення національного в практику релігійного 
життя надає Місяцеслов. Проте в Українському православ'ї він не відігравав 
таку роль повною мірою. В до монгольський період в ньому числилося лише 
6 своїх святих – князі Володимир, Ольга, Борис і Гліб, печерські подвижники 
Антоній і Феодосій. Опісля було канонізовано ще сорок дев’ять. 
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Національнісність характеризує й інші обряди і звичаїв Україні. 
Проникаючи в національні форми суспільного життя, вони з часом 
набувають характеру етнічних явищ. Так, згідно з національним звичаєм 
українців право на сумісне проживання молодожони одержували лише після 
виконання весілля. Здійснення церковного обряду вінчання при цьому не 
мало такої ваги і не вважалося доконаним фактом одруження. Навіть Петро 
Могила зазначав, що цей обряд в українців розглядався як звичайний 
релігійний акт, що не мав якоїсь юридичної сили. Тому й було серед них 
дуже багато т.зв. "невінчальних" шлюбів. З метою усунення цих переваг 
«звичаєвого права» Катерина II своїм спеціальним указом дозволяла 
молодожонам проживати разом лише після здійснення над ними таїнства 
шлюбу. Якщо з Україні до XVIІІ століття виконання церковного обряду 
вінчання не поставало перешкодою для розлучення, то цариця навіть 
заборонила молодожонам після цього проживати порізно. Доречно 
зауважити, що й нині в Україні зберігся визначений тут в ранніх 
православних требниках обряд побратимства ("чин братства"), коли під час 
виконання шлюбного обряду руки молодих пов'язують рушником. 

Православне обрядодійство в Україні характеризує також більша його 
утилітарна зорієнтованість, чітко виявлений господарський підтекст. Певно 
цим можна пояснити той факт, що в Україні свято Покрови набуло 
загальнонаціональної значимості і водночас не прижилося так там, де 
виникло – в Константинополі. А це тому, що культ Покрови-захисниці-
заступниці був органічно близький русичам-українцям і мав певні 
відповідники у їх дохристиянському пантеоні. Це, зокрема, Мокош (чи 
Макош) – богиня родючості376. Подібність обох культів надто велика: обидві 
молять Небо чи Бога за людей, щоб відвернути від них злу долю, обидві 
зображалися з піднятими в молінні руками, обидві уособлювали собою 
жіноче життєве начало. 

У Требнику Петра Могили знаходимо молитву нищення закруток. Вона 
супроводжувала взятий православ'ям від язичництва обряд "розв'язування" і 
"нищення" закруток у полі. В цьому обряді знайшла своє відображення 
глибока віра українських селян у вплив закруток на врожай. 

Український народ часто пристосовував християнство до свого земного 
життя, побутування і господарювання. У свідомості трударя-українця, його 
обрядово-календарній поезії знаходили свій вияв лише ті ідеї, які відповідали 
його життєвому досвіду. Тому в піснях на побутові й господарські теми ми 
зустрічаємо зукраїнізовані християнські мотиви. Українці приземлюють 
біблійні персонажі, роблять їх своїми співпрацівниками. Так, у колядці 
"Святі орачі" говориться як святий Миколай за плугом ходить, святий 
Михайло волоньки гонить, за ними Бог ріллю засіває, а Син Божий її 
зволочає. Мати Божа їм їстоньки носить. Пов'язати Бога і святих із 
землеробською працею міг у своїй уяві лише українець, за філософією землі і 
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праці якого вважається великим гріхом відлучення від земних справ, 
землеробської праці. 

Відкритість і віротерпимість Українського православ'я щодо обрядової 
практики інших конфесій виявлялася, з одного боку, в запозиченнях ним у 
свій вжиток їх обрядових форм, а з другого, – б можливостях їх виконання в 
своїх храмах. Обрядові форми Українського православ’я формувалися 
насамперед на візантійсько-православній основі. Саме це послужило 
підставою для митрополита Іларіона (Огієнка) в своїй праці "Візантія і 
Україна" (Вініпег,1954) заявити про абсолютну подібність Візантійського і 
Українського православ'я, хоч це й суперечило раніше висловленим ним 
судженням про те, що Українська Церква за довгі роки свого самостійного 
життя "витворила чи завела собі багато цікавих ознак, таких ознак, яких не 
знали інші православні церкви"377. Відкритість Українського християнства 
виявилася і в тому, що воно, як слушно зауважує о. Іван Шевців, 
"абсорбувало і привласнило собі все те, що було добре з поганської 
спадщини; не руйнуючи, але навертаючи, християнизуючи його. І ніде так не 
відчуваються відбитки поганського культу на християнське богослужения, як 
у Календарі"378. 

Саме відкритість Українського православ'я слугувала основою появи в 
ньому і пізнішого "оправославлення" нехарактерних для цієї української 
конфесії елементів. Зокрема, під впливом католицизму в Україні з'явилося 
обливальне хрещення, вшанування Миколи-Чудотворця та ін. 

Віротерпимість Українського православ’я, попри все інше, особливо 
засвідчує обрядова практика, пов'язана з одруженням. Уже під час заручин 
(змовин) обумовлювалося те, в яку віру будуть охрещені новонароджені, 
якщо батьки їх належать до різних вір. Це навіть оформлялося письмовим 
зобов'язанням – "змовним листом"379. Молодожони прицьому також 
узгоджували можливість здійснення таїнства шлюбу за участю духовників 
різних християнських конфесій. 

Обрядодійство в Україні завжди відзначалося високим художньо-
мистецьким оформленням. В цьому знаходила свій вияв глибока повага 
українця до прекрасного. Як відзначав професор Ф.Шміт, тією силою 
християнства, якою воно підкорило Русь, є сила "естетична: трепетні наспіви, 
золоті іконостаси, святковість і "благолєпіє" служб у храмах – все те 
прекрасне і фантастично чудове, чим Руська Церква відрізняється не тільки 
від протестантизму, а й від католиків і навіть від греків"380. І хоч в Україну 
попервах заносилися візантійські красоти, проте українцям їх було замало, а 
тому вони їх по-своєму примножували і подавали. Як це слушно зауважує 
О.Саган, в Україні проникнення в божественний світ мислилося саме на 
основі відображення земного світу, земних людей381. Українські іконописці 
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поступово відійшли від того завдання, яке ставила перед малярами 
Візантійська церква: не відображати земний світ, а проникати за межі земних 
речей, в світ божественний. Це вони робили за допомогою спеціальних 
мистецьких прийомів, відштовхуючись при цьому від засад народної 
української культури, що була далекою від ідеї аскетизму, відречення від 
земного. Тому українська ікона, відмовившись від повної площинності, 
зворотньої перспективи, мала своїм завданням, поруч з побожністю, 
виховання національного ідеалу досконалості, прекрасної людини. "На 
відміну від візантійських, слов'яно-балканських і російських ікон, українські 
не віддаляють людину земну від образу святого, а приваблюють її до нього 
завдяки глибокій людяності і психологізму"382. 

Український християнський обряд, спільний для українського 
православ'я і греко-католицизму, часто називають Візантійсько-Українським 
і Східним. Цим самим засвідчується те, що обряд цей у своїй генезі не є 
механічним і повним відтворенням якихось чужих обрядових зразків. Він не 
є ні візантійським, ні латинським, а синтетичним, тобто зовсім новою 
формою, створеною на основі поєднання певних елементів з інших 
обрядових типів, але поєднаних у відповідності з національним духом 
українства, його світобаченням, світовідчуттям, художніми смаками і 
потребами. Хоч цей обряд і єднає Українські християнські традиційні 
конфесії – православних і греко-католиків, проте в підході до нього вони 
виявляють певні відмінності. Якщо православні українці (і тут знаходить свій 
слід і буття в сфері Московського православ'я) розглядають Східний обряд 
лише як успадковану форму вияву релігійності, то греко-католики підходять 
до нього ще й як до збереженого й убезпеченого від полонізації і 
обмосковлення, наповненого національно-історичною формою культурного 
здобутку. 

Йдучи на унію із Апостольською столицею, українські православні 
ієрархи XVI ст. однією з неодмінних умов поєднання ставили саме 
збереження в чистоті і непорушності обряду і звичаїв Української Церкви, 
висунули пересторогу від можливого переходу опісля на латинський обряд, 
неодмінність вибору на єпископські посади кандидатів саме Українського 
обряду. Папа Климентій VIII прийняв ці умови. Вся діяльність Греко-
Католицької Церкви в XVІІ-XVIII століттях була підпорядкована 
утвердженню і збереженню Київського (як тоді називали) Східного обряду як 
тієї культурної святині, що ідентифікує українство. Саме завдяки їй він 
здобув ті риси, які виокремлюють його в східній обрядовій групі. Ними є 
україномовна відправа богослужінь, український колорит різних святкових 
дійств, національний зміст релігійних пісень, колядок, щедрівок та гаївок, 
українські персонажі вертепів тощо. Східний обряд сприйняв з привнесеної 
християнської обрядовості лише те, що відповідало національній вдачі 

                                                 
382 Степовик Д.В. Український іконопис // Настільний календар-щомісячник на 1993 рік. – К., 
1992. – С.14. 

252



українського етносу, певною мірою узгоджувалося з його традиціями, могло 
вдовільнити його культурні потреби. 

Український Східний обряд має свою особливу духовність, культуру і 
організацію. У ньому в знятому вигляді присутнє все християнство –- його 
віровчення і догмати, естетика і етика, вся християнська правовірність і 
благочесність, гармонійне поєднання ієрархічності з соборноправністю. 
Якщо в інших Східних Церквах обряд їх є більш практичним, то в 
Українській Церкві він є виявом високих естетичних смаків народу, 
своєрідно витлумаченим містичним змістом Божого Слова. 

В працях, присвячених Берестейській унії 1596 року, часто 
наголошується на тому, що Українській Церкві вдалося зберегти Східний 
обряд. Проте ті 33 артикули, з якими звернулися фундатори унії до папи 
Климента VІІІ і які були підписані з обов’язком виконання папою і королем 
Сигізмундом ІІІ, до 1924 року були недоступними для вивчення і 
оприлюднення. Та й нині вони не багатьом знайомі. Ми їх повністю 
оприлюднили лише в книзі вибраних праць о. Івана Шевціва «Християнська 
Україна» (К., 2003) і повторили в колективній монографії «Берестейський 
Собор 1596 року в історичній долі українства» (К., 2017). Саме ці артикули 
Берестя дають можливість відтворити те, що включала обрядово-звичаєва 
традиція Українського Православ'я XVI століття в її відмінності від 
католицизму. 

Враховуючи наявність в Римі "своїх святощів", артикул 2-й вже 
вимагав залишити у цілості молитви "відповідно до стародавнього звичаю 
Східної Церкви, а саме – Святі літургії, яких є три: Василія, Золотоуста й 
Єпифанія..., а також і всі інші церемонії і обряди нашої Церкви, які до 
останнього часу ми мали..."383. Збережено було "найсвятіші Тайни Тіла і 
Крові Господа..., як ми їх досі уживали під обома видами: хліба і вина", 
Тайну Св. Хрещення й до цього вживану форму його. Ставилася також умова 
збереження Пасхалії і календаря свят, зокрема особливих, "яких панове 
римляни не мають", відповідна до звичаю вільність процесій в дні свят і 
водночас не нав'язування силою того, що є в обрядах власне католицьким. 
"До процесій у день свята Божого Тіла нехай нас не змушують, тобто щоб ми 
також із Святими Тайнами своїми ходили, бо в нас інший чин Св. Тайн", –- 
зазначає святий артикул. 

Заслугою греко-католицизму є збереження ним для нашої духовної 
культури саме Східного Візантійсько-Українського обряду. І не лише 
збереження, а й утвердження й розширення. Саме це засвідчує те, що 
українці були не лише об'єктом, а й суб’єктом обрядотворення. 

Проте Східний обряд – це не лише культова система, сформована на 
грунті Сходу, а й той своєрідно витлумачений містичний зміст Божого 
Об'явлення, який знаходить свій, глибокий вияв у літургічному способі 
Боговшанування. Він є створеним протягом століть у відповідних формах 
прославлення Всевишнього. Останнє, тобто прославлення, постає вже не як 
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форма, а і як зміст384. Східний Візантійсько-Український обряд є історично 
зумовленим поєднанням християнського віровчення і традиційної культури 
нашого народу, таким поєднанням, що виступає в ролі форми вияву його 
національної духовності. 

Східний обряд –- це перш за все така Літургія, яка з точки зору 
богословської, символічної та художньої переважає Західну (католицьку) 
обрядову практику. У цьому відношенні слушно звернутися до описаного в 
"Повісті врем’яних літ" епізоду прийняття Володимиром Великим 
християнства саме Східного обряду. Що не влаштовувало князя? У болгар-
магометан – відсутність радощів і один лише смуток, супротивні слав'янству 
якась безумність, побутові звичаї: у німців-католиків – відсутність красоти, 
довільність в дотриманні релігійних приписів; в хазар-іудеїв – нехтування 
своїми традиціями, певна зневага до рідної землі. Мотивами, які спонукали 
Володимира Великого на прийняття східного християнства, згідно 
"Повісті...", є пишноти і красота богослужіння, прилучення через неї до Бога. 
Посланці князя говорили йому: "І прийшли ми в Грецьку землю, і повели нас 
туди, де служать вони Богу своєму, і не знали – на небі чи на землі ми, бо ж 
немає на землі такого видовища і красоти такої, і не знаємо, як і розповісти 
про це, – знаємо ми лише, що перебуває там Бог з людьми, і служба їх краща, 
ніж у всіх інших країнах. Не можемо ми забути красоти ті..."385. 

Українець – натура художня, емоційна, інтроверсна, раціональна. Він 
прив'язаний до своєї традиції, рідної землі. Тому підхід його до запозичення 
у свій вжиток обрядових форм і звичаїв завжди був вибірковим. Критеріями 
цієї вибірковості служили не лише зовнішні чинники, як це може здатися при 
поверховому прочитанні "Повісті врем'яних літ", а далеко глибші, часово 
випробувані, розумом осмислені. Не даремно бояри зауважили князю: "Якби 
був поганим закон грецький, то не прийняла б його бабка твоя Ольга, а була 
вона мудрішою із всіх людей"386. 

Підтвердженням саме такого характеру в українському християнському 
обрядотворенні є тє, що Український Східний обряд психологічно 
побудований так, що впливає на всі компоненти людської душі і викликає 
відповідні їй зворотні реакції. На відміну від Західного Обряду відсутня в 
ньому монотонія зумовлює чергування в її реципієнтів зміну настроїв. 
Постійна присутність в ньому у знятому вигляді всього змісту 
християнського віровчення робить його найкращою школою життя. Саме в 
ньому знаходимо гармонійне поєднання земного з небесним, природного з 
надприродним, гармонійність частин і цілого, радощів і суму, 
індивідуального благочестя і братерства. Все це робить Східний обряд 
Українського християнства найбільш досконалим в порівнянні з іншими 
варіантами Візантійсько-Східного обряду. Останнє певно що пояснюється 
тим, що українець не сприймає релігії через якусь систему її 
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заідеологізованих богословських викладок, а через змістовно оформлену 
систему образів-символів. Іконопис, стінопис, архітектура, спів тут творять 
гармонійну цілісність. Український Схід чітко зорієнтований на символіку, 
яка пронизує всю його літургію і обрядовість. Але символ ним 
використовується не просто заради символу або ж данини тій традиції, від 
якої запозичений. При цьому врахована кордоцентричність релігійності 
українця. Саме релігійна система із глибокою за змістом символікою 
відповідає потребам його серця. Так, богослужения за Східним Українським 
обрядом побудовані так, що вони з неодмінністю включають іконостас. 
Призначенням його є не лише можливість проводити перед ним як 
своєрідною Біблією в образах Богослужіння, а насамперед втаємничення 
Святилища Божого, тих таїнств, які творяться на Святому Престолі387. 

Український Східний обряд характеризує особливий підхід до людини. 
Вона виступає в ньому не як представник маси, а як виокремлений індивід, 
особистість. Якщо в Західній Літургії втілення і богоявления Ісуса Христа 
розглядається як певного роду приземлення Божого Сина, то Східний обряд 
навпаки – постає як піднесення і прославлення людини. В Литійній стихарі 
Різдва, на Великому Повечір'ї співають: "Сьогодні Бог прийшов на Землю, а 
людина вийшла на Небо". Для Східних Церков Різдво Христове –- не лише 
прихід Сина Божого на Землю, просте сходження його на рівень Людини, а й 
піднесення Землі до неба, уподібнення людини Богу. "Небо і Земля сьогодні 
з'єдналися через народження Христа", – співають в Східних Церквах. – 
"Слава і хвала тому, хто народився на Землі і обожив істоту земнородних"388. 

З огляду на це в Східному християнстві надто вшановується будівля 
храму. Він розглядається як місце самого Преображення, "передсінок неба", 
таємничий витвір, збудований на межі вічності й дочасності. Такий спосіб 
східнохристиянського мислення в певний спосіб віддзеркалюється тут в 
церковній архітектурі, іконописі, літургійній символіці. 

Своєрідність українського християнського бачення поєднання неба і 
Землі зумовила те, що наш Східний обряд допускає таке зміщення 
просторових і часових вимірів,завдяки якому події життя Ісуса Христа 
переносяться в сьогодення ("днес"), відбувається його духовне уприсутнення 
на Землі. Містичним способом Ісус щороку знову народжується в кожному із 
храмів. "Христос народжується – славіть, Христос з нєбєс – зустрічайте!", – 
звучить в них богослужбовий гімн. Саме тому віруючі греко-католики майже 
протягом всього січня радісно вітають один одного словами: "Христос 
рождається! – Славімо Його!" Цим самим вони нібито засвідчують свою 
присутність при народженні Сина Божого, причетність до його життя. А 
оскільки в Східному Українському обряді прихід Ісуса на Землю 
розглядається як засіб "воскресіння упавшого образу (людини)", то в його 
Різдв'яних службах, на відміну від сентименталізму і трагедійності Заходу, 
виявляється сильний ентузіазм, тріумфальність: "Сьогодні все наповнилося 
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радістю, бо Христос родився від Діви". Зауважимо на надто цікавому 
моменті. Виходячи з того, що християнство є релігією радості і благовістя, в 
часах св. Івана Дамаскіна (676 - 749 pp.) восьмим головним гріхом вважався 
сум, чеснота радості протиставилася людському гріху. 

Але Український обряд зустріч з новонародженим Спасителем подає не 
лише шляхом зорових і слухових сприйнять цього через спеціальні вертепи і 
піснеспіви, тобто як зовнішню зустріч, а насамперед як відродження людини 
до гідності Божої Дитини, як внутрішній, глибокий акт Преображення від 
духовної зустрічі з новоявленим. В богослужбовому гімні звучать такі слова: 
"Благоукрасися Вифлиєме. бо відкрився Едем, готовися, Євфрате, бо 
оновлюється Адам, а з ним і Єва". 

Ще одне є характерним для християнина-українця. Це - зустріч Божого 
Сина з наслідками своєї праці. В неділю перед Різдвом на вечірні співають: 
"Поспішимо зустрінути чистими очима і добрими ділами того, хто своїм 
чудесним народженням схотів прийти до своїх". 

По-своєму витлумачені в Східному і Західному обряді й останні часи 
життя Ісуса. Якщо в Українській Східній традиції домінує культ воскресіння 
Спасителя, то в Західній – надто розвинутий культ Голгофи, містики 
Христових страстей. Хрест в останній виступає знаком терпіння і смерті, а не 
джерелом життя і символом воскресіння, як це має місце у Східній. Лише 
Східна традиція дає можливість під час пасхальних урочистостей співати: 
"Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо". 

Справа в тому, що до хреста слід підходити не як до знаряддя тортур і 
смерті. Таїнство хреста в тому, що він є передвісником світлого воскресіння. 
"Хрест без воскресіння – це трагедія, воскресіння без хреста – неможлива 
річ”, – слушно зауважує Є.Іванків389. Адже Христос заради спасіння грішних 
добровільно прийшов на хрест, залишаючись при цьому володарем неба і 
землі. В Євангелії від Івана читаємо такі слова Ісуса: "Кажу вам однак 
правду: краще для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то Утішитель до 
вас не зійде" (17:7). 

Тому всі муки і страждання Спасителя не слід розглядати в контексті 
співчуття фізичному, а підходити до них як зовнішнього вияву факту 
позбавлення людей їх першородного гріха, як вияв милосердя Сина Божого 
щодо кожного із нас. Христос на хресті – це не якась там нещасна людина, 
жертва жорстокої долі, а Владика, Господь слави. Якщо йти за Західною 
традицією до кінця, то хрест слід було б розглядати як шибеницю, а не 
символ слави і воскресіння Ісуса. Саме тому Східна Церква не звертається до 
латинського типу хреста-розіп’яття з постаттю мертвого Спасителя, оскільки 
це – аспект Голгофи. 

Нині подекуди (зокрема у Крехівському монастирі) василіани прагнуть 
ввести в обрядові дійства т.зв. "Хресну Дорогу", яка символічно відтворює 
шлях Ісуса на Голгофу. Але це є вже виявом златинщення української 
богослужби, нехтування самим духом Української Східної традиції. 
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Наголосимо ще на одному. Хоч в пасхальному піснеспіві і святковій 
проповіді в греко-католицьких і православних храмах й звучать слова радості 
з приводу воскресіння Ісуса Христа, з того, що він смертю смерть здолав, але 
все таки служителям культу (і можливо тут виявляється недопрацьованість 
літургійного чину) не вдається здолати серед вірних відчуття горя від смерті 
Спасителя, дати натомість відчуття світла і радості Великодня, сприйняття 
хреста як носія радісної вістки про Життя і Світло. Більше того, 
повертаючись з храму, не відчуваєш "обновлення духом Воскресіння". Канон 
Пасхи звучить так: "Нині все наповнилося світлом, і небо, і земля, і глибини 
підземні... Вчора я був погребений з Тобою, Христе, востаю днесь з тобою 
Воскреслим”. Український Східний обряд цим засвідчує те, що вірний 
посеред смерті знаходиться в житті. Тому, долаючи златинщення обрядової 
практики, треба повернутися до євангельського благовісти: "У ньому було 
життя, а життя було світлом людей”. Оскільки з Божої ласки кожна людина 
просвічена світлом Спасителя, то таїнством Великодня має бути надзвичайно 
оптимістичний погляд на людське життя. 

Протягом всього церковного року в Українській Церкві великі почесті 
віддаються Богородиці. При цьому виділяються три основні моменти 
святості Пречистої Діви – дівочість, богоматеринство і заступництво за нас. 

В Українській Церкві значною мірою вшановують Богородицю як 
покровительку нашого народу. Згідно переказів, свято Покрови має 
український елемент у своєму походженні. Саме двом українським ченцям 
Андрію та Єпіфанію в 911 році у Влахермському храмі Константинополя 
своїм розпростертим амофором з’явилася Богородиця. Тому не греки, а наші 
далекі предки встановили свято Покрови. Греки ж його не мали і не мають. 
Пречистий Покров Богоматері не раз рятував українців від ворогів. Так, в 
пісні "Ой, зійшла зоря" розповідається про те, як Почаївська Божа Мати 
стала заступницею від турецьких загарбників. Під Покровом Богородиці 
перебували запорізькі козаки, вояки Української Повстанської Армії. 
Українська земля прославилася багатьма чудотворними іконами Матері 
Божої, ідея Покрови, тобто опіки над людським родом, є однією з важливих 
особливостей Українського християнства. 

В Українському обряді порівняно із Західним особлива увага 
приділяється саме богоматеринству Діви Марії, її причетності до таємниці 
Боговтілення. Тому в ньому й Приснодіву іменують не інакше як 
Богородиця, Матір Божа. В католицькому ж обряді відсутня акцентація на 
богородичності матері Ісуса – Марії. В ньому вона зветься просто Дівою 
Марією. Абсолютизацію Богоматеринства Марії можна пояснити тим, що 
протягом описання діянь Ісуса з року його тридцятирічного віку вона аж ніяк 
його не цікавила. Та й до останніх днів, повішення і воскресіння Ісуса мати 
його не виявляла якусь увагу, окрім описання лише в Євангелії від Івана її 
присутності при розіп’ятті Сина Божого. То ж навіть славнозвісна П’єта 
Мікельанджело із Ватиканського Собору є явною вигадкою. Марія ніколи не 
тримала на руках тіло знятого із Хреста Ісуса. 
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Особливість вшанування Богородиці в Україні виявляється також у 
невіддільності цього від вшанування втіленого Бога, тобто Ісуса Христа. В 
Українській Церкві схиляння перед Матір'ю Божою є не окремою формою 
побожності, а частиною богослужбових священних дійств. Вшанування в 
Східному обряді втіленого Бога немислиме без вшанування Пресвятої 
Богородиці і навпаки. Тому в Українській Церкві відсутній окремий культ 
Богоматері. В ній він пов'язаний із загальною системою боговшанування. Так 
у Великій чи Малій Єктинії, які читаються не лише на Божественній Літургії, 
а й під час інших богослужінь, звучать слова молитви: "Пресвяту, пречисту, 
преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю, пріснодіву Марію, 
з усіма святими пом'янувши, саме себе, і один одного, і все лишити життя 
наше Христу Богові віддаймо". Оскільки Українська Церква прославляє 
Богоматір всіма своїми богослужбами на протязі всього року і кожного дня, 
то вона є по праву Богородичною. 

Проведене А.Клевчук соціологічне дослідження того, як вшановується 
вірними Божа Мати, засвідчило, що в рідких випадках в своїх молитвах вони 
звертаються лише до Богородиці. Так, всього двоє греко-католиків з 200 
опитаних заявило, що моляться тільки до Богородиці390. Дослідження 
засвідчили те, що (назвемо так із-за переваг в молитвах) богородичні віруючі 
йшли до віри в Бога від початкового вшанування ними саме Матері Божої. 
Серед молитв у них і тепер домінують марійські і насамперед молитва 
"Богородиця Діво, радуйся" (69% опитаних). Половина опитаних відвідують 
храм переважно в дні Богородичних свят. 

Відмінною рисою Українського Східного обряду є наголошення на 
людській природі Богородиці. Перед Успінням вона просить свого Сина 
забрати її душу на небо. Виходячи з цього, Українська Церква розглядає 
Матір Божу насамперед як людину, яка потребує також Божого спасінняі і 
Христової жертви. Згідно вчення Української Церкви, Богородиця 
возноситься на небо тільки душею, а не тілом. Доля останнього ж в ній 
оточена якимсь серпанком невизначеностей. Підкреслюванням факту 
переходу душі Богородиці на небо засвідчується її вищість від всіх людей, 
але цим вона не прирівнюється до Ісуса Христа. Великдень і Вознесіння є 
виключною привілеєю Христа Господа. 

В думках віруючих Богородиця постає більше всього не в своїх 
сакральних якостях, описаних в новозавітній і богослужбовій літературі, а як 
моральний ідеал, мати-заступниця, та посередня ланка, без якої неможливе 
щасливе життя людини на землі. З 200 опитаних лише шість віруючих дали 
відповідь типу: Богородиця – Мати Спасителя землі. Решту відповідей можна 
типологізувати так: свята,чиста жінка – 30 % відповідей; покровителька, 
заступниця наша перед Богом – 18%; безвідмовна поміч – 14%; мати наша 
небесна – 12%; зразок християнського життя – 17%391. 

                                                 
390 Клевчук А. Роль вшанування Богородиці у збереженні і передачі християнської віри в 
Україні. – К., 1995. – С.10-11. 
391 Там само.– С.15-16. 
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Таким чином, Богородиця постає в уяві вірних духовним підгрунтям 
глибокого психологічного процесу, який охоплює глобальні людські 
прагнення й інтенції – процесу віри. Тому вони моляться до неї за спокій у 
світі й родині, за здоров'я дітей і дорослих, за відродження України і 
добробут всього суспільства. Богородиці адресуються всі сокровенні воління 
їх душі. 

В Українському християнстві вшанування Богородиці не зливається з 
загальною Богопошаною. Опитування соціолога засвідчило, що в ньому 
створився традиційний образ Божої Матері як непорочної вболівальниці, 
покровительки і заступниці людей перед Богом. 

Цей образ століттями формувався в іконах і храмах, закріплювався 
святами і відтворювався в молитвах і піснях. Широке знайомство віруючих з 
іконами Пресвятої Богородиці, священний трепет і благоговіння, які 
переживаються людьми в її церквах і каплицях, величезна кількість молитов і 
пісень, з якими віруючі звертаються до неї – все це свідчить про наявність в 
Україні розвиненого культу Богородиці, який веде свій початок ще з часів 
Київської Русі. 

Український Східний обряд – це здобуток нашої національної 
культури. Саме йому ми маємо завдячувати тим, що Українське 
християнство зберегло свою самобутність, відвернуло своє златиншення і 
омосковлення. а наша Київська Церква залишилася окремою одиницею в 
християнському світі. Тому завданням часу є відновлення в історичних 
Українських християнських Церквах Східного обряду у всьому багатоманітні 
його форм. Водночас потребує грунтовного релігієзнавчого і богословського 
дослідження генеза і зміст Візантійсько-Українського Східного обряду з тим, 
щоб відродити те з нього, що в наш час може мати життєдайну силу і не є 
віджилою архаїкою. 

Вище ми певною мірою відтворили ті оцінки Українського Східного 
обряду, які знаходимо в різних богословських творах, ті його особливості, які 
постають при порівняльному аналізі його змісту на основі співставлення із 
Західним обрядом.  

Проте однією з характерних рис обрядодійств українця-християнина є 
те, що вони не кінчаються в храмі, а переносяться в оселю вірних. Але якщо 
в храмі були оприсутнені всі святі з християнського сонму на чолі з Ісусом 
Христом, то на святовечірню годину господар оселі запрошує з відчуттям 
своєї праведності і спаленності навіть злі сили, протягуючи їм руку злагоди. 
Це особливо вивляється в дні Різдва. Як доводить К. Сосенко, Святий Вечір є 
не тільки святом Різдва світу, народження і пошанування Творця – Господа 
Всесвіту, а водночас містерією загального відродження, як фізичного, так і 
духовного, коли знову зникає зло і залишається лише свята споконвічна 
"Правда на весь світ"392. 

На відміну від католицьких звичаїв, які акцентують увагу на таїнстві 
викуплення, а життя світу подають як судову розправу Бога з грішними 

                                                 
392 Сосенко К. Різдво. Коляда. Щедрий вечір. – К., 1994. – С.97-98. 
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людьми, в містерії Святого Вечора українців-християн відновлюється 
єднання між всіма людьми, з усіма стихіями Космосу, настає відродження 
природи і людини. 

Інтимна близькість між людиною і Богом, приймання Господа на святу 
вечерю в селянську оселю, праця Бога і святих на землі – всі ці мотиви 
давньоукраїнського світогляду вкорінилися у свідомості народу так, що 
живуть уній й понині, своєрідно поєднавшись з християнським 
світорозумінням. Тому, як слушно зауважує А. Річинський, все оточення 
людини, її життя згідно народного світогляду перейняте Вищою Правдою, 
Божою присутністю; воно гідне Господа і в своїй глибокій суті є святим. В 
ньому відсутнє місце для негативних оцінок світу, для песимістичного 
відсторонення від мирського життя, боротьби з тілом, для розвитку 
демонології. "Світ є не тільки красний: він у своїм глибокім єстві є 
праведний. Тому зображення Господа серед української дійсності і природи, 
навіть з обличчям господаря – українського селянина, є логічним висновком 
такого світовідчування й випливає з оптимістичної оцінки буття взагалі"393. 

Якщо взяти ті церковно-народні обрядові звичаї, які витворилися в 
Українській Церкві протягом століть, то значна частина їх винищена кліром 
Московської Патріархії або ж католицькими впливами. Але багато їх ще 
збереглося і репрезентують власне Український Східний обряд. 

До першої групи належать ті з них, які носять зримі сліди 
давньоукраїнського язичницького світогляду. Так, в страшносудню неділю 
під час вечірні все духовенство, а з ним і всі вірні просять один в одного 
взаємного прощення і при співі пасхального канону й стихир запалюють 
свічки посеред храму зі словами: "Готовий на суд Божий".  

Ідея близькості Бога й людини проглядається у звичаї відчинення 
Царських воріт під час Літургії, покладенні Святих Дарів на голови вірних 
під час великого входу. Дохристиянського обрядового дійства включено від 
язичництва внесення до храму верби звечора до дня її освячення, культу 
вогню і води, який зберігся у великодних багаттях на цвинтарі, освячення 
колодязів під час засухи, висвячення свічкою хати у "страстний четвер" та ін. 
Віра в тісний зв'язок людини з природою породила думку про чудодійну силу 
зілля. Сліди її знаходимо у церковному звичаї висвячення квітів на Трійцю і 
Спасівські свята. В церковно-народних обрядах Українського християнства 
надто багато слідів від магічного світогляду. Так, магічну силу приписують 
дзвонам, до яких звертаються під час процесій в поле на чолі із священиками 
в засушливі роки або ж під час здійснення служб з метою розганяння хмар в 
дні сильного дощу і злив. 

До другої групи збережених обрядових форм належать такі церковно-
народні обряди і звичаї, які мають чисто християнське походження, але 
узгоджені з ментальністю і традиціями українців. Так, Євангелію під час 
літургії у нас священик має читати обличчям до народу, а той на головах 

                                                 
393 Річинський Арсен. Проблеми української релігійної свідомості. - Володимир-Волинський, 
1933. – С.232. 
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вірних. Хрещення і хіротонію має здійснювати масово. В разі відсутності 
диякона дозволяється службу за нього правити священику. Це засвідчувало 
не лише народний демократизм українців, а й своєрідно відтворювало 
відносини, які складалися ще в ранньохристиянських громадах. 

Третю групу становлять церковно-народні обряди і релігійні звичаї 
місцевого походження. Так, особлива шана до Святого Миколая зумовила 
встановлення в Україні на його честь свята літнього Миколи (9 травня). 
Багато служб має Український Східний обряд на честь архангела Михаїла – 
патрона нашої землі. В інших православних обрядових чинах відсутня, а в 
Українському наявна обов'язковість похорону покійника до заходу сонця, 
звичай давати по два імені одному мирянину. В ухваленому на Київському 
Соборі 1640 року "Требнику" Петра Могили є 37 таких чинів, які відсутні в 
інших попередніх православних требниках і які митрополит міг взяти 
переважно з практики сучасної йому Української Церкви. 

В Україні в церковному вжитку є багато своєрідних звичаїв і відправ 
для освячення різних моментів із повсякденного життя, побуту. Цього від 
Церкви вимагав народний світогляд. На відміну від Московського 
православ’я, яке орієнтує на пошук Бога поза світом, втечу від"мирської 
суєти" і очікування Царства Божого в апокаліптичнім часі, Українське 
православ'я, виходячи із загальних засад релігійного світогляду українців, 
розглядає силу Божу як таку, яка іманентна світові і благодатно виявляє себе 
на кожному місці в природі і взагалі в довкіллі. 

Українське православ'я відзначалося завжди своєю відкритістю і 
толерантністю щодо інших обрядово-звичаєвих форм, допускало їх 
асиміляцію у свою обрядову практику. Користуючись думками Григорія 
Двоєслова, скажемо, що тут цим засвідчувалося те, що різноманітність в 
обрядовості не знищує єдності віри. Кожний народ має право виражати своє 
ставлення до Бога відповідно до особливостей своєї душі. Ще Григорій 
Великий в 591 році писав з приводу кількості занурень у воду під час 
хрещення наступне: "Приєдиній вірі відмінність в звичаях св. Церкви не має 
значення"394. 

Проте українських богословів завжди турбувала надмірна прив'язаність 
в обряді до національного чинника, оскільки це може привести до забуття 
головного – єдності Церкви. "Єдність Церкви, – пише А. Волконський, –
належить до основних наріжних засад християнства., ”Їх же не пройдеш", не 
змінивши Христовий заповіт"395. 

Тому в богословських виданнях завжди наголошувалося на 
необхідності дотримання правильного співвідношення ("законних мет") 
національного й релігійного начал. Визнаючи можливість національного у 
зовнішніх вираженнях віри, в них водночас звучить застереження тому, що 
національні відмінності не повинні суперечити догматичній єдносії. 

                                                 
394 Цит. за: Волконский А. Католичество и священное предание Востока. – Париж, 1933. – 
С.34. 
395 Цит. за: Там само. 
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Зауважимо й ми при цьому, що прив'язаність до певного віросповідання, 
насамперед із-за його національно-побутового чинника, не повинна 
формувати зневагу до інших національних виявів цієї ж релігії, викликати 
якісь застереження щодо них. 

Християнська віра – це залишене людству вчення Ісуса Христа 
незалежне від того, ким ми його визнаємо – Сином Божим, а чи ж просто 
мислителем- мандрівником, глашатаєм моральних засад життя. Вчення Ісуса 
існує незмінним з часу його оголошення. Отці Церкви оформили його в 
єдиний Символ Віри, прийнятий Нікейським (325 р.) і 
Константинопольським (381р.) Соборами. Він є єдиним для всіх християн. 

Проте подеколи змішують віру з обрядом. Якщо віра вимагає від своїх 
визнавців єдності, то виявляти її за допомогою різних обрядів Ісус Христос 
не забороняв."Обряд – це лиш зовнішній вияв віри і боговшанування, тобто 
ті звичаї і богослужения, якими Церква прославляє Господа"396. Саме тому в 
Христовій Церкві від самих початків її появи існували різні обряди. Українці 
мають свій, відроджений з Візантійського, як матірного, Візантійсько-
Український обряд. Його вірянам-християнам України слід свято шанувати і 
зберігати, пізнавати і любити. Відтак християни України мають прагнути не 
до єдності обрядів як способів визнавання віри, а до єдності віри, усунення 
якихось непорозумінь в ній. 

Отець-професор Ю.Катрій свою книгу "Пізнай свій обряд" починає 
словами: "Наш Східний обряд – це прецінна спадщина і скарб Східної 
Церкви і нашого українського народу. Він відзначається сивою давниною, 
глибоким змістом, великою містикою та величавими богослужбовими 
церемоніями. Його творили найкращі сини віри нашої Східної Церкви різних 
часів... Наш обряд – це вірне дзеркало нашої Святої віри. Він найкраще 
відповідає душі, психіці й характерові нашого народу"397. То ж, певно, ті 
заклики до єднання Українських християнських церков –Української за 
духом і формою Церкви Київського Патріархату та Греко-Католицької 
Церкви України, які звучать подеколи в пресі, по радіо і телебаченню, на 
різни конференціях і нарадах, до чого були схильні митрополити Петро 
Могила і Йосиф Рутський, митрополит Андрей Шептицький, слід 
зорієнтувати в русло актуалізації значимості Східного обряду в житті 
християнських церков України, обстоювати їх зближення саме на основі цієї 
обрядовості. 

 
3.8 Мова релігійно-обрядового життя українства 

 
Християнство - світова релігія. Як така, вона є наднаціональною, бо ж 

для неї немає ні еліна, ні іудея, ні варвара, ні скита (Колос. З :11). Чи означає 
це, що воно негативне у своїх ставленнях щодо національних чинників? 
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Був час, коли Ісус Христос чужинців порівнював навіть із псами (Мф 
15: 22-28; Мк 7: 25-30) й обмежував свою місію лише єврейським народом. 
Як зазначає Д.Штраус, Ісус хотів "поширити свою місію тільки на той народ, 
серед якого Він виріс і з котрим Його в"язала віра в одного Бога"398. Проте з 
часом, відчувши сприйнятливе ставлення до свого вчення з боку чужинців-
поганців і негативне - з боку іудеїв, він наказує своїм учням проповідувати 
благу вість по всьому світу “на свідоцтво всім народам" (Мф 27: 14), бо ж всі 
народи покликані до Царства Божого (Лк 10:1). Цим була підірвана 
пропонована іудаїзмом концепція "обраності євреїв", їх винятковості. Всі 
вірні у Христі стали святими. 

Відтак вчення Ісуса переросло вузько-національні рамки і стало 
світовим. Цим самим було висловлене негативне ставлення до націоналізму, 
який возвеличує один народ над іншим, веде до винародовлення інших, й 
утверджено націоналізм, побудований на прагненнях кожного народу до 
самостійності. Сходження Духу Святого на Апостолів, від чого вони 
"говорять новими мовами", призвело до того, що організація Христової 
громади набула національного характеру. Тому на Трійцю в Церквах 
співають: "Мовами різними народів оновив Ти, Христе, Своїх учнів, аби 
ними проповідувати Тебе, Безсмертне Слово Боже". Як свідчить Одкровення 
Івана, Христос своїм благовістям нас "викупив Богові кров'ю Своєю з 
кожного племені і мови, і люду, і народності" (Одкр. 5: 9). В цьому контексті 
нового звучання набрали слова, що немає ні еліна, ні іудея, ні скита. Вони 
вже утверджували не наднаціональністність вчення Христа, а рівність 
кожного народу на його осягнення і форму цього осягнення, право кожного 
народу залишатися самим собою. Апостол Павло вже пише, що "коли хто 
про своїх ... не дбає, той віри відцурався, він гірший, ніж невірний" (І Тим. 5: 
8). Апостоли в своїх Посланнях закликають вже не до любові у Христі до 
його Церкви, а “перед лицем Церков”, підкреслюючи цим їх багатоманіття і 
водночас рівність, можливість різних етнічних шляхів до Вічного. Сам Ісус, 
як це засвідчує Новий Завіт при його вдумливому прочитанні, знав декілька 
мов: гебрейську (читання у храмі), арамійську (живе простонародне 
спілкування), самарянську (розмова Його з простою самарянкою), латину 
(розмова Його з Пілатом), грецьку (знання Ним наукових джерел). І тут він 
слідував заповітній традиції спілкуватися з кожним народом "мовою його, 
щоб кожна людина була паном у домі своєму і говорила про це мовою свого 
народу" (Ест. 1: 22). 

Той факт, що Старий Завіт був свого часу перекладений грецькою 
мовою (Септуагінта), засвідчує неправомірність сакралізації якоїсь із мов. Це 
говорить лише про те, що в І - ІІІ століттях в літургійній практиці християн 
вже була двомовність. Поява перекладу Святого Письма латинською мовою 
(Вульгата) і перехід до вжитку її в літургійній практиці підтверджувало ще 
раз рівність мов. Коли Цельс звинуватив християн в тому, що вони 
використовують під час богослужінь "варварські слова", то Оріген на це 
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відповів: "Греки у молитві вживають слів грецьких, римляни – римських. 
Кожний народ молиться й по силі славить Бога рідною своєю говіркою; 
Господь вислуховує прохання на всіх мовах"399. 

Справді, де в Біблії написано, якою мовою володіє Бог і це є підставою 
вважати цю мову сакральною? Надпис на хресті трьома мовами, про що 
пишеться лише в одній Євангелії від Луки (23:38). сам по собі не говорить 
про те, що ці мови і лише вони є сакральними. Все залежить від того, як 
витлумачувати цей факт. Скоріше в цьому відобразилась найбільша 
вживаність серед послідовників Христа в першому столітті цих трьох мов. Як 
на нас, то автор Євангелія цим просто віддав данину, по-перше, рідній мові 
Ісуса, по-друге, собі, бо ж його розмовною мовою була вже грецька, і по-
третє, тогочасній владі на території Палестини, а вона була римська. Ні про 
яку сакральність мов він не думав. Тим паче, що про трьохмовність надпису 
свідчить лише Лука, а це - найпізніше за часом написання Євангеліє. Та й 
Лука не був свідком тих подій, як це він сам засвідчує в першому розділі 
свого твору. 

В перші віки християнства ще не існувало якихось канонічно визнаних 
сакральних мов. Це засвідчує і той факт, що із заснуванням в 381 р. 
Вірменської Церкви без якогось супротиву цьому мовою її обрядового 
вжитку стала вірменська. З проголошенням навіть в 601 р. автокефалії 
Грузинської церкви вона стала вільно грузиномовною. З житія Феодосія 
Метафраста дізнаємося, що ще в 381 році мізійські слов'яни (Мізія - нинішня 
Сербія і Болгарія) вели відправу своєю мовою. Іван Золотоуст вдоволений 
був тим, що "скити, фракійці, сармати, маври, індійці й інші, що живуть на 
кінці світу, філософствують, переклавши кожний мовою своєю Слово Боже". 

Ель-Макин (1223-1302 pp.) відзначає, що роси прийняли християнство 
ще в четвертому столітті. Блаженний Феодорит вважав, що церква у скитів 
з'явилася завдяки Івану Золотоусту. В своєму зверненні до нього він пише: 
"Ти перший збудував олтарі серед кочових скитів, і той, хто не злазив з коня, 
навчився згинати коліна, кого не зворушили сльози полоненних, той 
навчився оплакувати свої гріхи"400. 

В IX столітті з"являються започатковані Костянтином і Методієм 
слов'янські переклади "священних книг". Проте цікавим є той факт, що під 
час своєї поїздки до Херсонесу в 860-861 pp. Костянтин знайшов тут Псалтир 
і Євангеліє, написані "роуськыми письмены". Дослідники по-різному 
оцінюють це письмо: варязьке (Шафарик, Миклошич, Голубинський та ін.), 
слов’янське (Срезневський, Будилович,Огієнко та ін.), готське 
(Малишевський, Фортунатов). 

Костянтин Грамматик (XIV ст.) навіть вважає переклади Костянтина і 
Методія русько-українського походження. На його думку, в основу ними 
бралася ні болгарська, ні сербська, а саме русько-українська ("Обаче роусь 
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вящше") мова. Існує версія того, що Костянтин побував серед київських 
полян в часи Аскольда (IX ст.) і є засновником тут першої християнської 
громади. Аргументом Костянтину за утвердження рідної мови в 
богослуженні служило: 1) приклади народів, які мали вже свій національний 
християнський обряд (вірмени, перси, абхазці, грузини, сугди з Криму, готи, 
хозари та ін.); 2) думки ствердні щодо цього із Святого Письма ( Ів. 1:12; 
17:20-21; Мф 28:18-20; І Кор. 14: 5-40; Филип. 2:11 та ін.); 3) докази 
здорового глузду, побудовані на логічних аргументах: "та чи ж Бог не 
посилає дощу рівно на всіх? Чи може сонце також не сяє усім? (Мф 5:45), і 
чи не однаково дишимо ми всі повітрям? І як ви не стидаєтеся признавати 
тільки три мови, наказуючи всім іншим мовам та племенам бути сліпими й 
глухими? Скажіть мені, - запитує Костянтин, - чи ви хочете зробити Бога 
немічним, що він не може цих (слов'янських книг- Авт.) дати, або заздрим, 
ніби він не бажає те зробити?"401. 

Протягом тривалого часу Рим не виявляв якусь занепокоєність 
поширенням національних богослужінь. Більше того, в постанові 
Франкфуртського собору 794 року зазначалося, що "нехай ніхто не вірить, 
нібито Бога можна хвалити тільки трьома мовами, бо ж усіма мовами можна 
молитися Богові, і чоловік буде почутий, якщо він просив справедливого". 
Подібні думки знаходимо також в рішеннях Ахейського (801 р.) і 
Могунського (813 р.) соборів. Проте з поділом церков Рим заборонив 
слов'янську відправу, всяк викорінював звичну для народу мову обряду. 
Синод в Салуні 1060 року оголосив Методія єретиком, а слов'янську абетку - 
диявольською вигадкою. Тогочасний папа Григорій VII з позицій свого 
космополітичного римського ідеалу виявив вороже ставлення до будь-яких 
виявів національної виокремленності в житті Церкви. "Національні 
відмінності в богослужінні видаються йому принципом єретичним, 
схизматичним, - зауважує Є.Трубецький. - Національний іспанський обряд - 
це в його очах є толедське суєвірство; будь-які національні ухили від обряду 
- це єретичні викривлення: тільки латина є мовою католицькою, інші ж мови - 
це є мови єретиків" (Цит. за: Річинський Арсен. Проблеми української 
релігійної свідомості. - С.200). Правда, ще десь протягом двох століть 
проводилися в ряді країн національні богослужіння. Але Констанцький собор 
1416 р. заборонив відправу богослужінь якоюсь іншою, окрім латинської 
мови. 

Останнім часом на сторінках релігійних видань в Україні все частіше 
порушується питання онаціональнення богослужінь, зокрема літургійної 
практики християнських конфесій. При цьому вжиток рідної мови в 
богослужіннях розглядається як важливий чинник національно-духовного 
відродження. 

Зрозуміло, що найпотаємніші свої переживання і бажання, виголошені 
в молитві, віруюча людина прагне виразити своєю рідною мовою. Коли під 
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час богослужіння звучить чужа або ж звична, але не зрозуміла їй мова, то за 
цих умов вона відчуває себе дещо приниженою, упослідженою. Бог для неї 
тоді, оскільки він не розмовляє зі своїми вірними їхньою мовою, є чимось 
чужим. А оскільки він не володіє рідною мовою тих, до кого звернене його 
слово, то він не є всезнаючим і всемогутнім. Це, звісно, обмежує права і 
принижує власну гідність віруючого. 

Історія християнства в Україні надто складна і суперечлива. З часу 
появи його на українських землях тут практично не було конфесійної єдності 
між народними масами і їх духовними наставниками, владними 
провідниками країни. Жодна з християнських конфесій в усьому спектрі її 
віровчення і обрядовості не появлялася в Україні як продукт органічного 
саморозвитку на національному грунті402. Ця суперечливість буття 
християнства на українських теренах внесла свої відтінки і нюанси в 
ставлення різних християнських конфесій до мовних проблем як церковного 
життя, так і українського етносу загалом. Відтоді як князі Володимир 
Великий та Ярослав Мудрий завели грамотність, літературною мовою для 
Київської Русі стала церковнослов'янська. Але не в своєму первозданому 
вигляді. З приходом на українські терени відбувся процес її асиміляції на 
новім національнім грунті. Це асимілювання проходило: шляхом відступу від 
“болгарського первовзору”; пристосуванням чужої мови до живої місцевої 
вимови; українщенням її фонетики. Зрештою “ця зукраїнізована болгарщина, 
як слушно відзначає А.Річинський, була вже дуже близькою нашому 
народові”. І по-іншому це не могло відбуватися, бо ж тільки молитва рідною 
мовою відповідає релігійній психології і давнім традиціям народу. 

Церковнослов’янська мова - це не якась штучна чи надприродним 
шляхом створена мова. Вона є мовою одного із слов'янських народів - 
болгарського, а точніше, його південно-македонське (солунське) наріччя, 
опрацьоване Кирилом і Методієм для літературно-книжкових цілей і 
богослужбового вжитку. Сама історія підготувала цій мові ту функцію, яку 
вона виконує у слов'янському світі, ставши богослужбовою мовою для 
болгар, українців, білорусів, сербів, росіян. Як кожна національна мова, вона 
має свої привабливі й неповторні риси. Поетичність цієї мови виявляється в її 
звуковому багатстві, красі форми і стилю. У церковному вжитку ця мова 
одержує свою мистецьку специфіку. Це відрізняє її від мови повсякденного 
вжитку і водночас гармонізує її як естетичне явище із всією системою 
церковного мистецтва. Проте, як це слушно відзначається в книзі "Релігія в 
.духовному житті українського народу", зазначене вище не означає, що такі 
риси не притаманні іншим мовам і, зокрема, українській, що інші мови 
непридатні для релігійно-церковного життя. 

Українська мова є однією з давньописемних. Іншомовні дослідники 
постійно підкреслюють її милозвучність і лексичне багатство, порівнюють 
українську мову за її якостями з італійською. "Величавою і простою" 
охарактеризував її В.Маяковський. Відомий словацький письменник В.Лукич 
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відзначав, що мова українців є зрозумілою для усіх слов'ян. Вона красується 
своєю легкістю, гучністю і з усіх північних мов є найбільш здатною до поезії 
і музики. Визначний дослідник і знавець української мови І.Огієнко, 
зауваживши, що вона визнана в світі однією з найзвучніших, 
наймелодійніших мов, пише: "Серед слов'янських мов наша мова найбагатша 
на лексику, найвиразніша на синтаксис. Синоніміка нашої мови найбагатша, і 
ми маємо деколи на один вираз десятки слів. Наша мова донесла чистими 
силу старовини, ... дійшла до нас чистою, свіжою, музичною, 
незаплямованою, справді щирослов'янською мовою"403. 

Відстоюючи неодмінність церковнослов'янської мови як мови 
богослужіння, Російська Православна Церква цим самим переслідувала ( і 
нині переслідує)чітко визначену мету: з одного боку, за рахунок 
протиставлення світського і релігійного, зокрема релігійних 
(трансцендентних) і нерелігійних (житейських, розмовних, іманентних мов 
(уособитися в суспільстві, не розчинитися в ньому, а з другого, - виступаючи 
з ідеєю "церква - наднаціональний інститут", насправді слугувати власне 
національним інтересам російського народу. Навіть у 1917 році якийсь 
І.Солостін в журналі "Народное образование" твердив, що 
церковнослов'янська мова необхідна, оскільки вона "пов'язує усі російські 
племена і тримає їх у племенній єдності", є "ланкою єдності російського й 
інших православних слов'ян", "сприяє сталості та чистоті російської мови, 
входячи своїми елементами в літературну мову"404. 

Російські богослови нині й самі визнають те, що церковнослов'янська 
мова "дуже близька до російської", а тому майже все в ній розуміти не важко: 
вона зрозуміла навіть малограмотній бабці"405. І це не дивно. Мова Кирила і 
Методія в XIX столлітті зазнала в Росії такого реформування, що від неї, 
власне, мало що й лишилося. 

Питання мови богослужіння завжди було в центрі уваги майже всіх 
конфесій. Багатьма з них вона розглядалася взагалі як святість. Порушення 
правильності вживання сакральної мови розглядається при цьому як великий 
гріх. 

Мовний традиціоналізм має вагоме позацерковне підґрунтя, про що не 
завжди прямо й відверто пишуть. За цими словесними іграми із захисту 
якихось сакральних мов знову ж вловлюється більш чітко політичний 
підтекст міркувань. Дм. Мамонов "політичне значення" збереження 
церковно-слов’янської мови вбачає в тому, що за "нинішньої обстановки 
розпаду раніше існуючих суспільних і братських зв'язків" мова слов'янського 
Православ'я стає "найголовнішим елементом зв'язку слов'янської 
цивілізації"406. "Ми не повинні забувати, що церковнослов'янська мова є, 
                                                 
403 Огієнко Іван. Українська культура. -К., 1918. -С. 22-23. 
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...якщо хочете, богослужбовою мовою єдиної нації - російської нації, в яку 
входять три народності: великороси, малороси і білороси,- відверто далі 
пише цей російський богослов.- Якщо буде здійснений переклад літургій на 
нинішню розмовну російську мову, то це дасть поштовх церковним і 
етноцерковним поділам: моментально знайдуться бажаючі здійснити 
переклад на білоруську мову і українську мову. До певної міри ці досвіди 
перекладів закріплять той факт членування, поділу єдиної російської нації, 
який нині спостерігається у нас на очах. Природно, що Церква сприяти 
подібного роду досвідам національного членування аж ніяк не повинна і не 
може"407. 

Обов'язковість використання в культовій практиці 
церковнослов'янської мови тееоретики-богослови обґрунтовують тим, що 
нібито ця мова містить у собі якийсь відбиток святості. Містичний модус 
церковнослов'янської мови, на думку Ю.Луцика, полягає в тому, що вона "як 
відасоційована від світської, а приасоційована до релігійної сфери, є 
ізолятором від мирського та добрим кондуктором трансцендентного 
струму"408. Саме вона, будучи формою виображення, а не думання, і маючи 
певну магічну силу, виступає в ролі своєрідного провідника у відносинах 
людини з Богом, пробуджує в ній простоту і смирення, містичний настрій. 

Сакралізація церковнослов'янської мови привела до усунення з 
літургічнОГО життя у слов'янському світі національних мов. Богослужіння 
рідною мовою стало розглядатися тут як неканонічне, як таке, що усуває 
відмінність мирського і церковного. Але якщо заглибитися в історію, то 
подібна аргументація використовувалася, власне, тоді, коли ще Кирило 
(Костянтин) і Методій проводили переклад Святого Письма й богослужбових 
книг на живу слов'янську мову. Як зазначає І.Огієнко, "праця ця була 
нечувано сміла, бо ж довелося перекладати з незвичайно тонко вихованої 
грецької мови на мову просту, грубу, "базарну" чи "варварську", як її тоді й 
ще довго потім називано"409. Проте діяльність солунських братів була 
корисною для слов'ян, оскільки вони дали можливість вірним зрозуміти суть 
вчення Христа, чому до цього заважало використання в богослужбовому 
житті незрозумілої їм мови. 

Обстоюючи якусь особливість церковнослов'янської мови в 
літургійному житті православ'я, богослови при цьому обходять увагою те, 
що, власне, ця мова як одна із важливих, простих, невироблених, навіть 
"варварських", "базарних" як на той час мов, зрештою все ж стала 
благословенною. При цьому не враховується також той факт, що 
церковнослов'янська мова ніколи не була однаковою у всіх слов'янських 
народів. Вживана нині Московською Патріархією, а також підпорядкованою 
їй Українською Православною Церквою, вона є далекою від того 
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македонського наріччя староболгарської мови, до якого зверталися Кирило і 
Методій.  

У розвитку цієї мови на наших теренах дослідники виділяють п'ять 
етапів. Перші з них: давній (XI ст.), коли на неї перекладалося Святе Письмо і 
богослужбові книги; середній (XI - XIV ст.ст.), коли в ці переклади 
вносилися слова живої мови, нові граматичні форми; новий (XV - XVIII 
ст.ст.), пов'язаний з правописною реформою болгарського митрополита 
Євфимія, приведенням богослужбових текстів до зрозумілої масам форми. 
Хоч євфимівська реформа й мала місцеве значення, але вона прийшла й в 
Україну. Новий правопис закріпився тут до початку XVII ст. Але ця мова 
мала багато такого, що робило її незрозумілою для народних мас, 
невідповідною до місцевих умов. Як чужа для українського етносу, нав'язане 
йому ззовні явище, вона стала перешкодою для розвитку національної мови. І 
тут слушно зауважує І.Огієнко, що це "було сумним явищем нашої культури. 
Накинена нам з Болгарії чужа мова стала у нас з того часу мовою церкви, а 
тим самим – мовою літератури, і панувала у нас власне аж до нових часів, до 
ХІХ віку. Ця чужа мова заступила дорогу своїй місцевій живій мові"410. 

Церква прагнула всяк наблизити церковнослов'янську мову до 
розуміння народу. В Україні вона одержує свою власну вимову. Кирило-
методіївські букви пристосовуються до місцевих умов і потреб, по-
українському ставиться наголос у словах. Більше того, з XVI — XVII століть 
провід у загальнослов'янському світі в дослідженні й впорядкуванні 
церковнослов'янської мови, її літургійного вжитку перебирала Україна, яка 
культурою своєю, богословською наукою того часу перевершувала всі 
слов'янські народи. Причиною і рушієм цього були братські школи, зокрема 
Києво-Могилянська Колегія, і чисельні друкарні. Вплив України відчувався в 
Румунії, Сербії, Болгарії, Московії. Все це зайвий раз засвідчує правомірність 
думки, що відродження Українського Православ'я має проходити не лише на 
шляхах впровадження в богослужбовий вжиток української мови, а й шляхом 
повернення до тих українських ізводів церковнослов'янської мови, які були в 
повному обсязі узагальнені в граматиці М.Смотрицького 1613 року видання. 
Однак зауважимо тут, що знавців цієї нашої давньої обрядової мови нині в 
Україні практично немає, що робить цей процес по суті проблематичним. 

З XVI століття культурні впливи України стали відчутними на всіх 
слов'янських землях. Видрукувана в 1619 році у Вільні граматика Мелетія 
Смотрицького стала майже на 150 років головним джерелом граматичних 
знань для всього слов'янського світу. В цій книзі дається повна система 
церковнослов'янського правопису, яка в той час відігравала важливу роль у 
розвитку всієї слов'янської літератури.Правопис українських 
церковнослов'янських книг з часом стає загальнослов'янським. На 
слов'янських землях поширювалися й інші книги граматичного змісту, які 
були видрукувані братськими школами, друкарнями Києво-Печерської Лаври 
після граматики Смотрицького. Особливо популярним у православному світі 
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був "Лексикон славеноросский" Памви Беринди (1627 p.). Апофеозом 
тріумфу київського правопису стала так звана Лисаветинська Біблія (1751 p.), 
виправлена і упорядкована українцями і видрукувана київським правописом. 
Правопис цієї книги став надалі основою так званого новочасного 
церковнослов'янського правопису411. 

Процес пристосування правопису церковних книг до живої мови був 
закінчений в Україні виданим у березні 1708 року указом Петра І, згідно з 
яким право на вдосконалення правопису одержують лише духовні особи, а 
кирилиця замінялася гражданським правописом. Спеціальний указ Петра І 
від 5 жовтня 1720 року для українських друкарень зобов'язував взагалі 
"церковні старі книги до повного співпадання з великоросійськими з такими 
ж церковними книгами виправляти, перш ніж друкувати"412. 

Сподвижниця Петра Першого Катерина Друга з метою витіснення 
української вимови з богослужінь церковнослов'янською мовою наказала в 
Україні читати і співати в церкві тільки "голосом свойственным российскому 
наречию". Тих, хто не слухав й ігнорував її наказ, викидали з духовного сану 
у "светскую команду". 

На початку XVІІ століття у розвитку церковнослов'янської мови 
наступив четвертий, власне найновіший етап. Він характеризується 
оросіяненням як богослужбових книг, так і самого богослужіння. Написана 
архаїчною російською мовою із незначними домішками з 
церковнослов'янської, релігійна література поширюється в усьому 
православному світі. Поступово зникає київський правопис. На території 
Росії поширюються однакові церковні видання з єдиною церковною вимовою 
– московською, з одним правописом -синодальним. Власне, з цього часу 
розвиток церковнослов'янської мови зупинився. Церковні богослужбові 
книги, наближені мовою і акцентами до російської літературної мови, 
залишили в собі мало спільних ознак з тією церковнослов'янською мовою, 
яку ввели у вжиток Кирило і Методій. Мова ця була вже штучною, а не 
природною. Якщо для росіян вона була ще зрозумілою, оскільки на її основі 
формувалася російська національна мова, то для інших слов'янських народів 
вона була чужою, далекою від національної413. 

Як бачимо, церковнослов’янська мова зазнала складної еволюції. 
Будучи живою мовою одного із слов'янських народів, вона з часом прийшла 
в Росії до такого національного її варіанту, в якому було вже більше 
російського, ніж солунського. Проте коли поставало питання про 
наближення літургійної мови до національних мов слов'янських окраїн Росії, 
то це викликало негативну реакцію як з боку Російської Православної 
Церкви, так і Російської держави. Причиною цього є не якесь там 
пошкодження поетичної краси церковних молитвословій при вжитку живої 
мови, а інше. Історія засвідчує, що проти богослужінь живою народною 
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мовою виступають найчастіше не з релігійних переконань, а з політичних 
міркувань. Саме так можна оцінити жести царя Петра І щодо українських 
впливів в розвої церковнослов'янської мови. На угоду колонізаторам діяв 
Синод Російської Православної Церкви, насаджуючи у всіх храмах в 
літургійну практику оросіянений варіант церковнослов'янської мови, а в 
проповіді - російську мову. Староукраїнський наголос у церковних книгах 
замінюється на московський, в богослужіннях вводиться "великоросское 
произношение". Підготовка духовенства в Росії ведеться з використанням 
правопису "по правилам Ломоносова". 

Саме така політика сприяла денаціоналізації українського народу. 
Відчуження від своєї рідної мови вело його до духовного спустошення. Як 
зазначав В.Вернадський, "з найбільшим озлобленням українська національна 
ідея переслідувалася в церковно-релігійній та шкільній літературі...Кращі 
набутки національної культури, - такі, як організація народної освіти, 
своєрідний устрій церковно-релігійного життя – поступилися місцем 
загальноросійському порядкові”414. 

Порівнюючи нинішню церковнослов'янську вимову Російського 
Православ'я з вимовою давньоукраїнською, яка ще подекуди збереглася на 
Буковині й Волині, в греко-католицькій церкві, переконуємося в тому, що 
православні церкви України, які перебувають в підпорядкуванні 
Московського Патріархату, відійшли від останньої, зупинилися на 
зросійщеному наголосі. І тут має рацію І.Огієнко, коли він твердив, що 
"сучасна церковнослов'янська мова - це не мова старослов'янська, не мова 
Кирила і Методія, а тільки мова ново-церковно-слов'янська, а коли вона з 
російською вимовою, то це староросійська мова415. 

П'ятий етап у розвитку церковнослов'янської мови називають добою 
національної емансипації. Його пов'язують з початком XX століття, коли 
з'явилося прагнення у різних слов'янських народів звільнитися від 
російського синодального правопису. Справа в тому, що церковнослов'янська 
мова в жодну з епох свого буття не була однаковою у всіх народів, які 
користувалися нею. Костянтин і Методій, запрошені як вчителі віри до 
Моравії її князем Ростиславом, дали мораванам обряд "въ свой языкь" та 
впорядкували їм книги для певного вжитку. З Моравії слов'янські переклади 
солунських братів розійшлися по всіх слов'янських країнах. Але вже в IX ст. 
єдиної слов'янської мови не існувало. Запозичаючи з Моравії богослужбові 
книги, болгари їх виправляли по-своєму. Взагалі не вважалося тоді чимось 
зазорним виправляти і узгоджувати переклади святих братів, розглядати 
вироблені ними зразки богослужіння як раз і назавжди дані. З часом в самій 
же Болгарії жива мова значно відійшла від староболгарської 
(церковнослов'янської). Коли народ став нерозуміти відправу богослужінь на 
останній, а жива мова переросла мову церковнослов'янську, то болгарська 

                                                 
414 Вернадський В.І. Українське питання і російська громадськість // Молода гвардія. - 1988, 
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Церква сама погодилася в 1820 році на переклад Св. Письма на 
новоболгарську мову. В 1908 р. вийшов Служебник цією мовою. 

Саме з Болгарії прийшли в Русь-Україну слов'янські переклади 
священних книг. Природно, у нас почалася українізація їхньої вимови 
(фонетики). Вже в 1144 році з'явилося в русько-українському перекладі 
Крилоське Євангеліє. Пізніше в Україні з’являються церковнослов’янською 
мовою ще декілька видань Священних книг. Від нас богослужбові книги 
переходять в Московію. Тут богослужбові тексти одержують московську 
вимову, а церковнослов'янська мова змінюється в напрямку свого 
наближення до живої російської мови. Виправлені архаїзованою російською 
мовою слов'янські богослужбові тексти завдяки політичній могутності Росії 
ширяться по всіх слов'янських країнах - в Україні, Сербії, Болгарії, Польщі та 
ін. 

Визнаємо те, що теперішня церковнослов'янська відчула найбільший 
вплив саме російської мови. Ось чому Московська Церква, як і взагалі 
росіяни, так р'яно захищають право на існування церковнослов'янської мови 
як мови обрядового вжитку. А між тим давня церковнослов'янська мова, 
набуваючи вжитку в обрядовій і зокрема богослужбовій практиці різних 
слов'янських народів (болгарського, сербського, руського або київського, 
новгородського, а пізніше московського та ін.) одержувала в них, як це 
показує І.Огієнко, ознаки окремих ізводів (місцеві слова, осібна вимова, 
осібний наголос та правопис). В такий спосіб виробилася на національних 
теренах та штучна ново-церковно-слов'янська мова, яка вже має мало 
спільного з мовою Костянтина і Методія416. 

Певно тому п'ятий етап у розвитку церковнослов'янської мови не був 
тривалим. З часом питання церковнослов'янського правопису взагалі були 
зняті з порядку дня. Цей етап закінчився прагненнями духовних діячів різних 
народів, в тому числі й російського, замінити в обрядовому вжитку 
церковнослов'янську мову на мови національні, провести націоналізацію 
церковного правопису, пристосувавши його до вимог живої народної вимови, 
що реально робила Українська Церква ще в XVII столітті і не змогла 
завершити із-за сумного для неї 1686 року. 

Характерним є те, що навіть в самій Російській Православній Церкві 
час від часу з'являються рухи за перехід в богослужінні з 
церковнослов'янської на рідну мову. Так, відомий історик церкви професор 
Є.Голубинський ще в 1885 році писав: "Богослужіння повинні розуміти 
люди, для яких воно здійснюється, бо ж саме для цього воно й 
здійснюється;але як воно буде зрозумілим, коли воно здійснюється 
незрозумілою мовою? ... Право молитися на своїй власній мові так само 
належить кожному народу, як і його право говорити на ній”. На 
чужомовному богослужінні, зауважує далі історик, стоїш "істуканом". А тим 
часом "для темної народної маси Церква з її богослужінням постає як єдине, 
доступне їй училище віри і благочестя, і це єдине училище, в разі здійснення 
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богослужіння чужою мовою, зовсім втрачає для неї своє значення і перестає 
бути нашим училищем"417. Враховуючи це, Російська Церква з метою 
християнізації «інородців» організувала переклад Святого Письма і молитов 
на алтайську, алеутську, зирянську, якутську, китайську, японську, навіть 
чукотську мови. На таке місіонерство спеціально працювала в Російській 
імперії Казанська духовна академія. Але що можна для «інородців» з явною 
метою їх закабалення, те Російська Церква, слугуючи в цьому також 
колонізаторській політиці царизму, не допускала в Україні. Вона в будь-який 
спосіб не допускала в Україні богослужіння рідною мовою її народу. 

Що ж стосується висловлення глибоких правд християнської віри, то 
кожний культурний народ, як це слушно зауважує А.Річинський, знайде 
спосіб опанувати і засвоїти собі ту глибинну ідею, до якої він доріс. Якщо є 
зміст, то знайдеться і форма. Приклад з тими ж зирянами, якутами, алеутами, 
що дістали від Російської Церкви національне рідномовне богослужіння, 
засвідчує це. Та й досвід Галичини з її високою україномовною 
християнськістю також може слугувати підтвердженням цього.  

В 1905 - 1906 pp. архієреї Російської Церкви мали внести свої 
пропозиції до Священного Синоду з приводу церковної реформи. Більшість з 
них зупинилися на потребі зрозумілої обрядової мови. Цікавими в цьому 
аспекті були міркування єпископа Астраханського Георгія. Він писав: "В 
Христовій Церкві лише істини віри - догмати - абсолютно незмінні, а 
зовнішній обрядовий бік може змінюватися, і, дійсно, у всі часи… 
змінювався й вдосконалювався. Якщо ж форма, в яку втілюється вчення віри, 
практично стає незмінною, то мимоволі до неї звикають, її вважають 
головним в церковному житті, із-за неї забувають або ігнорують сам зміст 
віри, а із-за цього саме благочестя стає зовнішнім, обрядовим фарисейством. 
У нас, в Російській Церкві, трапилося це нещастя: форма, обряд - скували 
життя... Потрібно переглянути тексти богослужбових книг. В православному 
богослужінні головне місце належить слову..., за допомогою якого 
передається свідомості віруючих все багатство і багатоманіття християнства. 
Але цей зміст з кожним десятиліттям стає все менше і менше зрозумілим не 
лише для людей простих, а навіть і для осіб богословськи освічених"418. 

Поради архієреїв не пройшли безслідно. При Синоді було утворено 
комісію, наслідком діяльності якої був видрук цілого ряду богослужбових 
книг з наближенням церковнослов'янської мови до живої російської. Але 
спроби перейти до вжитку в обрядовій практиці літературної національної 
мови наштовхується на концепцію відмінності сакрального від світського. З 
метою збереження церковнослов'янщини її прихильники користаються цілим 
рядом аргументів. 

Окрім аргументу несакральності, який виставляється проти вживання в 
богослужбовій практиці національних мов, противники живої обрядової 
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мови звертаються й до інших мотивів. При цьому вказують на тисячолітню 
традицію церковнослов'янської мови, її милозвучність та придатність до 
висловлювання найглибших правд віри. Відповідаючи на ці закиди, 
А.Річинський зокрема пише:"Але чому б тоді нам не держатися грецької 
мови, яка має двотисячолітню традицію, або гебрейської, освяченої ще в 
Старім Завіті? Або як не погодитися, що італійська мова є далеко 
милозвучніша?..Що ж до висловлення глибоких правд християнської віри, то 
кожний культурний народ знайде спосіб опанувати й засвоїти собі ту глибшу 
ідею, до котрої він доріс: якщо є зміст, то знайдеться й форма"419. 

Нам імпонують подальші розмірковування українського етнолога 
релігії щодо слів станіславського єпископа Хомишина, який вважав, що жива 
літургічна мова позбавить Церкву її особливого характеру як інституції 
надсвітової, зведе Церкву до звичайної земної установи. Але ж "ми 
розуміємо Церкву зовсім не як інституцію, а як містичний орган, і не 
надсвітову, - зауважує А.Річинський, - бо вона охоплює також і наш світ. Її 
складаємо ми разом із всіма усопшими членами Христової громади і, власне, 
в ній ми відновляємо єднання з ними і з Божим першоджерелом”420. На думку 
мислителя, Хомишиним при цьому не враховано те, що Церква, по-перше, не 
є інституцією, а “містичним утворенням”, і, по-друге, не є надсвітовою 
установою, бо ж охоплює і наш світ, в тому числі і нас смертних і вже 
усопших. Багатовікове життя народу, який у своїх повсякденних молитвах, в 
домашніх обрядових дійствах користувався живою мовою (візьмемо тих же 
грузин чи сербів), засвідчує неспрофанованість від цього глибокого змісту 
релігії. Коли Церква приймає таке таїнство як сповідь у живій мові вірних, то 
й поривання людської душі до єднання з Вічністю і Всеперемагаючим 
Добром у молитві своєю рідною мовою не повинне зустрічати жодних 
перешкод. “Чи ми й далі маємо держатися ще примітивної магії слів, замість 
того, щоб зрозуміти, що містика християнства полягає в глибині його ідей? – 
виразно запитує А.Річинський. - Чи ж знову завертатимемона рівень старого 
магічного світогляду, коли люди вірили в непереможну силу слова й гадали, 
наприклад, що саме ім’я Боже є вже частиною Бога і має божественнуу 
силу?"421. 

До того ж, і церковнослов'янський текст не є таким досконалим, як це 
декому бачиться. Свідченням цього є різночитання при переданні одних і тих 
же місць в Євангеліях, безліч вульгаризмів церковнослов'янського тексту в 
молитвах служебників і требників. Ось лише один із прикладів: "вдаде и 
делателемъ (Мф 21:33); "вдаде его делателемъ" (Лк 20:9); "предаде его 
тяжателемъ" (Мк 12:1). 

На основі аналізу "священних книг" християнства, кодексу канонів, 
вивчення історії становлення і розвитку мови обрядово-культової сфери 
різних релігій, традицій релігійного життя приходимо до висновку, що 
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якихось вагомих аргументів (окрім суб'єктивних міркувань), які б 
заперечували можливість використання національних мов у богослужбовій 
практиці історичних щодо України церков немає. Навпаки, є ряд факторів, 
що зумовлюють необхідність їх вжитку. Розглянемо їх окремо. 

1. Біблійні установки. З біблійній книзі Буття відзначається, що був 
час, коли на всій землі були "одна мова та слова одні" (11:1). Після 
зруйнування Богом Вавілонської вежі і змішування мов, пишеться тут, люди 
розселилися "у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у 
народах своїх" (10 : 5). Кожний народ одержав можливість "ходити стежками 
своїми" (Дії 14:16). Оцінюючи ці біблійні міркування щодо критеріїв 
виокремлення народів, богослови звернули увагу на те, що класифікація ця 
проведена з чотирьох основних точок зору: географічної ("у їхніх краях"), 
лінгвістичної ("за мовою своєю"), соціальної ("за своїми родами"), етнічної 
("у народах своїх")422. Наголошуючи на надприродності процесу появи мов і 
народів, теоретики богословської етнології на основі аналізу Біблії 
зауважують; що в плани божественного світобудівництва не входило 
вивершувати один етнос над іншим. Продовжуючи цю думку, певно що 
зробимо висновок про рівність мов, невивершеність якоїсь з них. 

Проглянувши з використанням "Симфонії" всі ті місця в Біблії, де 
говориться про мову, ми зауважили, що ніде в ній не підкреслюється якась 
перевага єврейської мови над мовами іншими. Просто національна 
належність авторів біблійних книг, національна визначеність їх основних 
персонажів і сфери їх діяльності зумовили те, що давньоєврейсьва мова як 
мова "священної книги" й богообраного народу стала сакральною. 

Своєрідним лінгвістичним твором Біблії є Перше послання апостола 
Павла до коринтян. Автор його не заперечує рівноправності мов. "Як багато, 
наприклад, різних мов є на світі - і жодна з них не без значення! І коли я не 
знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцю, а промовець 
чужинцем мені" (14: 10-11). Саме цей біблійний твір наголошує на 
необхідності кожному народу в своїй богослужбовій практиці користуватися 
своєю рідною мовою. Апостол Павло текстово наголошує на тому, що слово, 
сказане чужою мовою, адресоване Богу, але воно йому не потрібне до тих 
пір, доки це слово не буде почуте людьми їх рідною мовою: "Я ж хочу, щоб 
мовами говорили всі, а ліпше - щоб пророкували: більший бо той, хто 
пророкує, аніж той, хто говорить мовами" (14:5). Автор Послання чітко 
обґрунтовує необхідність вживання рідної мови. Завдяки їй: 1) промовець дає 
духовні дари для збудування церкви, а не лише самого себе; 2) розум слухача 
одержує пожиток пізнання, науку, відкриття, а не лише різнозвучний ряд, 
говорений на вітер; 3) говорячи "амінь", слухач цим висловлює своє 
розуміння прослуханого, засвідчує те, що розум його має плоди почутого. 
Своєрідним лейтмотивом розмірковувань апостола Павла є його слова: "В 
Церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять 
тисяч слів чужою мовою" (14:19). 

                                                 
422 Толковая Библия. В 3-х т. - М., 1904. - T.I. - С.71. 
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Якщо ми звернемося до Дій апостолів, то зауважимо, що Бог не дав 
різним народам дару розуміння єврейської мови Ісуса Христа, а навпаки - 
через Святого Духа Він зійшов на апостолів і в такий спосіб справдилася 
обітниця, що вони "говоритимуть новими мовами" (Мк 16:15-17). Дар 
говоріння різними мовами викликав у різноплем’яних прочан питания: як це 
ми чуємо кожний свою мову, в якій народилися (Дії 2:4-11). Але цей епізод 
ще раз засвідчує право кожного народу чути Слово Боже своєю рідною 
мовою. Адже тут долається різниця іудея й неіудея, поділ мов на благодатні і 
неблагодатні. 

2. Історичні чинники. Не станемо тут описувати те, як стали 
сакральними староєврейська, грецька та латинська мови. Зауважимо лише, 
що чогось надприродного в цьому процесі не було. З одного боку, цьому 
сприяв трьомовний надпис, який згідно Євангелії від Луки нібито був 
вміщений на хресті, на якому розіп'яли Ісуса, а з другого - характер 
поширення християнства і вживаність цих мов в міру набуття ним духовної 
сили. Названі мови не водночас стали називатися сакральними і вживатися як 
такі. Більше того, сакральність передуючої мови в ході історії певною мірою 
йшла на спад, оскільки наступна мала вже більш широкий вжиток і вагу. 

Тут нас більше цікавить церковнослов'янська мова як одна із 
сакральних мов, оскільки проти її заміни на національні (в нашому випадку - 
на українську) часто виступають служителі культу з Московського 
Патріархату і його юрисдикції УПЦ. Першим аргументом на користь того, 
що ця мова стала саме в силу історичної потреби сакральною, є те, що вона 
(використаємо тут вживаний аргумент богословами) такою не постає на 
основі Нового Завіту. Адже якщо названі вище три мови ще нібито були 
використані в надписі на хресті, то слов'янської серед них не було. 

Другим аргументом постає те, що слов'янська мова не є рідною для св. 
Костянтина. Він народився в грецькому місті Солуні в заможній грецькій 
сім’ї. Слов’янська мова, як це прагнуть довести історики, була вживаною в 
цьому місті серед його нижчого класу, навіть була якоюсь другою мовою в 
ньому . В окрузі Солуні, як і в самому місті, жило багато слов'ян. Вважають, 
що навіть нянею у Кирила-Костянтина могла бути слов'янка. Тому можна 
допустити, що слов'янську мову певною мірою він знав ще з дитинства і що 
це знання послужило для нього підставою опісля стати християнським 
місіонером саме в слов'янському світі. Місіонерська діяльність переконала 
Костянтина, як і сучасних місіонерів з неохристиянських об'єднань 
переконує в тому, що без мови надіятися на успіх проповіді не можна і що 
лише рідною мовою людина може прийняти якесь вчення в свій духовний 
світ. 

Як це доводить Іван Огієнко, приїхавши в Херсонес, Костянтин 
вимушений був "навчатися незвиклому йому наголосу”, київській вимові 
голосних та приголосних звуків, тобто вчитися читати й говорити по-
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київському423. Знайдені тут Костянтином руські переклади Євангелії та 
Псалтиря були використані ним в своїх слов'янських перекладах. 

Дехто з дослідників взагалі обстоює теорію про українське (руське) 
походження церковнослов'янської мови. Так, Костянтин Граматик, який жив 
при дворі сербського володаря Степана Лазаревича в кінці XIV ст., в своїй 
праці "Сказаніє о писменах" зауважив, що в основу перекладів Кирила-
Костянтина не могли лягти ані "дебела" (груба) мова болгарська, ані "висока" 
сербська". "Проразсудивше, -пише він, - добрій оніи и дивній мужіє, и 
избравше тінчайшій и красныйшій рушкый язык (цебто український. -Авт.), к 
нему же помощъ въдастся блъгарскый, и срьбскый, и босніскьій, и 
словінскьій, и чешкаго часть, и хръватсый язык"424. 

Граматик наводить декілька прикладів того, що Кирило-Костянтинова 
слов'янська мова має вплив і запозичення з русько-української. Зокрема це 
такі слова, як лаятися, сорочка, борошно, глумитися, господар та ін. "И что 
єсть, - завершує Граматик, - въса по ряду сказовати? но съвъкупив реку: въса, 
божественнаа писаніа рушкыим языком суть, разві (окрім) помощи от оныих 
ньгде и нігде, въса рушкыим языком украшаются". Відтак книжна 
церковнослов'янська мова Кирила-Костянтина не чисто болгарського 
походження. Вона взяла потрохи й від інших словенських мов, "яже 
рушкъіимне въместишеся"425. 

В рукописі XV століття вміщено статтю (написану може ще й давніше) 
невідомого автора "О преставленіи св. Кирила, учителя словенскому языку". 
В ній наголошується на тому, що "грамота руская никим же явлена, но токмо 
самімь Богомъ... Грамота руская явилася, Богомъ дана, в Корсуні граді 
русину, от него же научися Константинь Философъ, и оттуду сложивъ и 
написавъ книги рускимъ языкомъ"426. Проф. Д. Іловайський в праці 
"Разысканія о начале Руси" також доводить, що "солунскіе братья 
дійствительно нашли въ Корсуны восточно-словянскую азбуку и начатки 
собственно болгарскихъ переводов... Они благоразумно и искусно 
воспользовались этою письменностю для своей миссіи къ словянамъ 
моравскимъ"427. 

Вчення про сакральну тримовність з'явилося десь в II – ІІІ століттях, 
коли Римська церква впроваджувала латину як мову богослужбову замість 
грецької, яка панувала виключно в християнському світі в перші два віки 
його. Про Пілатів напис на хресті як догматичну установку згадує вже святий 
Єронім (330 –419 рр.). До нього звертається і святий Іларій (IV ст.), 
зауважуючи на можливості богослужінь саме цими мовами. 

Відтак поступово, замість двоязичної єресі, створювалася триязична. З 
ярликами "єретиків", "аріян" душилися національні християнські церкви. З 
часом сакральність богослужбової тримовності стала в західній церкві 
                                                 
423 Огієнко Іван. Костянтин і Методій, їх життя та діяльність. - С.112-118. 
424 Цит. за: Огієнко Іван. Назв. праця. - С. 118. 
425 Цит. за: Ягичъ И.В. Разсужденія старины. - 1895. - С.396-397. 
426 Там само. - С.308-309. 
427 Иловайский Д. Разысканія о началі Руси. - М., 1882. - С.307-320. 
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своєрідним догматом. Вона стала на перешкоді розвиткові в Європі 
національних церков. Національні богослужби Папи дозволяли лише в тому 
випадку, коли до цього їх примушували політичні обставини, коли їхні 
інтереси приходили в супротив з прагненнями німців до розширення своїх 
впливів або з прагненнями Візантії утвердити слов'янські народи в зоні своєї 
юрисдикції. 

Саме політичні моменти - протистояння в IX столітті римських Пап і 
візантійських Патріархів із-за непомирення за Балкани - спонукали Папу 
Андріана II визнати словенські переклади книг Священного писання 
Кирилом і Методієм як Божу працю, "оголосити їх вірними і законними" і 
благословити слов'янське богослуження по них. Це було десь в кінці 867 або 
на початку 868 року. Отже, церковнослов'янська мова стала в ряд сакральних 
не завдяки Візантії чи іншим східним церквам, а завдяки Папі Римському. І 
не завдяки якимсь "святим мотивам", а як реакція-відповідь на умови і 
характер поширення християнства на слов'янських теренах. 

Наведене вище засвідчує той факт, що якихось перешкод для вживання 
в богослужбовій практиці інших національних мов немає. Використаємо тут 
ті аргументи, які свого часу наводили захисники слов'янського богослужіння. 
Так, в книзі "Оповідання ченця Хороброго про писемена слов'янські", яка 
з'явилася в Болгарії в X ст., читаємо: "Інші запитують, на що ті слов'янські 
книги? Їх ані Бог не створив, ані ангели, і не повстали вони споконвіку, як 
жидівські, латинські та грецькі, котрі І БОГ наказав, щоб книги були тільки 
трьома мовами, як написано в Євангелії...; слов'янської мови тут нема, тому й 
книги слов'янські не від Бога. Що ти скажеш таким? Що відповідати тим 
нерозумним? Ліпше скажемо з святих книг, як уміємо, що "все по черзі буває 
від Бога". І споконвіку Бог не створив ані мови жидівської, ані римської, ані 
еллинської, але створив мову сирійську, якою й Адам говорив. Так було від 
Адама до потопу, а від потопу аж поки Бог не поділив мови при 
спотворенні"428. 

3. Комунікативні чинники. В Новому Завіті зазначено, що коли йде 
молитва чужою мовою, то все говориться на вітер, бо залишається розум без 
плоду, оскільки віруючий не пізнає те, про що говориться. Відтак той, хто 
говорить, "будує тільки самого себе" і не будує Церкву. Тому апостол Павло 
закликає тих, хто пильнує про "духовні дари", дбати, щоб "збагачуватися 
через них на збудування Церкви". 

На важливості богослужіння рідною мовою акцентував постійну увагу 
митрополит Іларіон (Огієнко). Першим аргументом на користь цього у нього 
є думка, що оскільки "християнська церква ще від свого повстання була і є 
наймогутнішим консервантом і твердинею рідної мови", то всі богослужіння 
мусять відправлятися живою мовою свого народу"429. Другим аргументом 
митрополита є те, що богослужіння незрозумілою мовою не приносять 
вірним духовної користі, оскільки адресовані не до їхньої душі, не 

                                                 
428 Цит. за: Огієнко Іван. Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність. - С.235. 
429 Огієнко Іван. Наука про рідномовні обов'язки. - Львів, 1995. – С. 23. 
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зорієнтовують їх "на шлях до Бога", "не будують їх для добра". Третім 
аргументом в концепції рідномовного служіння І.Огієнка є думка, що для 
народу, який "в Церкві не чує своєї рідної мови", віра не постане як "скарб 
свій найдорожчий", а тому він не буде її шанувати і берегти, виявлятиме 
байдужість щодо неї. "Кожна віра найміцнішє зв"язана з рідною мовою 
народу, бо рідна мова - то основний родючий грунт кожної віри... Хто міцний 
у рідній мові, той міцний і в батьківській вірі"430. Четвертий аргумент 
митрополита є особистісним. Служба Божа в нерідній, чужій для її 
реципієнтів мові подібна ув'язненню, коли в'язень "любується світом Божим 
через в'язничні грати", а це ж кривдить вірних. 

Тому важливо, щоб духовенство мовою було рідне своїм вірним. 
"Священик мусить працювати тільки в парафії, мовно йому рідній"431. Це 
застереження владики Іларіона варто було б враховувати і нині всім 
українським християнським церквам. На думку митрополита, святим 
обов'язком кожного священика є: 1) занепокоєння станом рідної мови своїх 
вірних; 2) знання соборної літературної мови і вживання її не лише під час 
Служб Божих, а й в розмові з вірними; 3) служіння власним прикладом 
справі розвою рідної мови; 4) поширення рідномовної літератури та ін. 
Особливу увагу митрополит приділяв проповідям рідною вірним мовою. 
"Священик, що виголошує проповіді не рідною вірним мовою, - писав він, - 
чинить непрощений гріх проти добра Церкви, бо не промовляє до душі 
їхньої, цебто не будує їх"432. Водночас митрополит зауважував на тому, що 
"хто свою рідну мову забуває, той у серці Бога не має. Зрадник рідної 
матірної української мови - то зрадник батьківської Православної віри та 
Церкви"433. 

Церква, яка допускає мовне винародовлення своїх вірних, втрачає свій 
авторитет як національної святині, а відтак шкодить сама собі. Ці поради 
варто було б почути кліру УПЦ МП, який активно обстоює 
церковнослов'янськість і російськомовність своєї церкви. 

4. Лінгвістичні чинники. Поширення християнства по українських 
теренах зустрілося з двома протидіями з боку широкого народного загалу. 
Оскільки в українському язичництві не витворився постійний жрецький стан, 
то народ сам був обрядодіючим, а роль розпорядника обрядового дійства 
(головного обрядодія) виконував глава родини. В християнстві ж 
посередництво з Богом перебрала каста духівників. Останні, до того ж, 
зверталися в молитві до Бога особливою, недоступною простому народу 
"священною мовою". Але якщо першу "незручність" так і не вдалося здолати, 
то другу, внаслідок певної подібності болгарської і тодішньої української 
мов, вдалося дещо мінімізувати шляхом асиміляції церковнослов'янської на 
новий для неї національний грунт. "Церковнослов'янська мова, - пише 
професор М. Возняк, - переймала на Україні відразу елементи живої 
                                                 
430 Там само. 
431 Там само. - С.25. 
432 Там само.  
433 Іларіон, митрополит. Книга нашого буття на чужині. - Вінніпег, 1956. -С. 116. 
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української мови й рівночасно тратила все, що було чуже для українського 
уха, а її вимова пристосовувалася до живої місцевої вимови. З поширенням 
письменности, з появою українських оригінальних творів український 
елемент у церковнослов'янських пам'ятках іще скріпився"434. 

Проте не всі дослідники погоджуються з думкою літописця, що "руське 
языкъ а словенске единъ". Так, Олександр Барвінський зауважив 
безпідставність такої єдності в давні часи. Дослідивши болгарські 
богослужбові книги, зокрема болгарський правопис, упорядкований 
Костянтином і Методієм, Іван Огієнко робить висновки, що "як сама 
болгарська мова (ми її звемо мовою церковнослов'янською), так і правопис її 
не були зовсім відповідними тодішньому українському населенню: в мові цій 
було немало такого, чого, скажемо, в Києві не розуміли, а сам правопис 
болгарський зовсім не відповідав місцевій вимові. От через що на перших 
порах нашої писемності через чужий правопис так мало проглядає жива 
тодішня українська мова"435. 

Арсен Річинський відзначає, що ніяка українська "вимова" не могла 
зробити церковнослов"янський текст молитви зрозумілим для народу. У 
праці "Проблеми української релігійної свідомості" він наводить аж вісім 
ознак, які засвідчували неприродність цього синкретизму: 1) великий 
залишок в словенській мові Костянтина грецьких слів, які без спеціального 
перекладу не можна було зрозуміти (напр. "Обыдоша мя мьісленіи рыкающе 
схімиьі"); 2) наявність багатьох слів, особливо складних, які перекладені з 
певним наслідуванням грецького взору; 3) невдале розміщення слів на основі 
сліпого наслідування грецьких зразків; 4) збереження грецької конструкції 
речень (наприклад,”иже херувимы тайно образующе"); 5) велика кількість 
болгарських архаїзмів; 6) наявність виразів із старим (архаїчним) змістом, 
тоді як в сучасній мові ті слова вже мають інше значення, часто непристойне; 
7) перейняття деяких прикмет елліністичного мислення, зокрема 
персоніфікації прикметників, одухотворення неживих речей тощо; 8) 
чисельні гебраїзми в запозичених із Старого Завіту текстах молитов. 

Певно тому християнство з перших днів появи на Україні-Руси 
поставало як релігія верхів. Народ не розумів його обрядову мову, а відтак і 
зміст обрядових дійств. З XI століття вже стає помітною боротьба в Україні 
церковнослов'янської та української мов. Епогеєм її стають XVII-XVІII 
століття. Як зауважує Памва Беринда - друкар печерський XVIII ст. - із-за 
труднощів розуміння обрядової мови сама церква “багатьом власним синам 
своїм в огиду приходить". Навіть князь Костянтин Острозький, прочитавши 
надісланий йому А. Курбським новий переклад церковнослов'янською праць 
Івана Золотоуста, порадив "лепшаго ради вьірозуменія на польщизну 
преложити". За цих умов народна мова українців перемагає 
церковнослов'янську і перетворюється в мову їх літератури. З'являються різні 

                                                 
434 Возняк М. Історія української літератури. - Львів, 1920. - Т.1. - С.50. 
435 Огієнко Іван. Нариси з історії української мови. - Варшава, 1927. - С.2. 
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українські переклади "для читання Церквей Божіих а для наоуки любоу 
христіанского"436. 

З того часу до нас дійшли Євангелія з Пересопниці (1556 - 1561), 
Володимира Волинського (1571), Тепинського (1570). Укладач Нового Завіту 
Негалевський з Хорошева. що на Остріжчині, в своїй передмові до книги 
(1581) зазначив, що переклад свій зробив за намовою побожних людей, які 
люблять Слово Боже, але не вміють читати по-польські, а "языка словенского 
читаючи писмомъ рускимъ выкладу зъ словъ его не разумеютъ". В цей час 
входить у вжиток пояснення обрядів під час свят "діялєктом домашнім", 
цебто українською народною мовою. Процес входження української мови в 
обрядову практику Київської митрополії, в її богослужіння зупинило повне 
поглинення Української Православної Церкви Московською в 1686 році. 

Природний процес наближення занесеної церковнослов'янської 
(болгарської) обрядової мови з простонародною українською завершився 
тим, що в добу першого українського відродження XVI - XVII ст. всі 
відправи в храмах проводилися хоч і за слов'янськими книжками, але з 
вимовою і наголосами чисто українськими.Великий вплив на розвиток 
рідномовних богослужінь мала Реформація. 

Водночас відбувалися зміни і в самій церковнослов'янській мові, 
оскільки їй приходилося певною мірою пристосовуватися до місцевих умов 
та потреб, до розуміння потреб народу. "Стара церковна азбука, хоч і не 
зовсім відповідна місцевим потребам, проте давала можливість, міняючи 
відповідно вимову, пристосовувати її до українських умов"437. 

Історію християнства в Україні, починаючи з XVI століття, 
характеризують різноманітні церковні рухи, спрямовані на утвердження 
національної своєрідності. Історично виправданою була їх боротьба за право 
духовенства розмовляти з віруючими під час богослужінь рідною мовою. 
Так, митрополит Василь Липківський писав: “Кажуть, що слов'янська мова 
священна, бо на цю мову перекладали Святі книги св.Кирило та Методій. 
Але ці два святі переклали книги на словенську (правдивіше, на болгарську) 
через те, що йшли проповідувати слов'янам (болгарам), бо, як сказав 
св.Кирило, проповідувати народам віру Христову на незрозумілій мові, це 
все одно, що писати вилами по воді ... Як за Христовими заповідями, так і за 
церковними канонами нема й бути не може ніяких перешкод щодо вживання 
Українською Церквою рідної мови у відправах служб Божих. Навпаки, коли 
Українська Автокефальна Православна Церква почала відправляти Божі 
служби рідною мовою, то цим вона тільки виконала заповіт Христа та 
св.Апостолів і св.Отців"438.  

Ті тратування за збереження церковнослов’янської мови обряду з 
метою забезпечення «єднання всіх слов’ян», які ми ще чуємо з боку 
Російської Православної Церкви, мають під собою явний політичний 

                                                 
436 Пересопницька Євангеліє. Приписка перекладача. 
437 Там само. 
438 Липківський Василь, митрополит. Рідна мова в українській церкві// Слово. - 1990. - N 21. 
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підтекст, оскільки зорієнтовані не стільки на забезпечення цього єднання, 
скільки на утримання України у сфері культурних та релігійних впливів 
Московського Патріархату за допомогою зросійщеної церковнослов’янської 
мови. 

Вселенський зміст хрстиянства розкривається в окремих національних 
формах, сукупність яких творить таку християнську спільність, де немає вже 
ні елліна, ні скита, ні іудея, бо ж кожний однаково причасний благодаті. Але 
при цьому кожний залишається тим, ким був – елліном, скитом чи євреєм, 
вносячи свій особливий тон у загальну симфонію християнства. 

Враховуючи все це, знаний український етнолог релігії Арсен 
Річинський слушно висновує, що вищою метою існування кожної нації є 
розкриття якогось моменту вічного Буття, що залежить «від природних 
обдарувань, особливої місії і чинної енергії кожного народу». Будь-який 
народ виконує на Землі своє «служіння», тобто має своє спеціальне 
покликання, свою місію, «збірне служіння», які має виявити повністю і за які 
має відповісти опісля на Суді Божому. Тому ігорувати роль національного 
чинника у житті і виправдовувати це якимись нібито релігійними 
міркуваннями, не можна. Святе Письмо виразно засвідчує абсолютне 
невмируще його значення. «Нація, - пише А.Річинський, - є соборною 
особистістю ноуменального порядку. Тому нація безсмертна, як і душа 
людська»439. 

                                                 
439 Річинський Арсен. Проблеми української релігійної свідомості.- С. 268. 
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Глава ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИЯВИ РЕЛІГІЇ. 
РОЗШИРЕННЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЙНОГО ВИХОДУ РЕЛІГІЇ 

У ПОСТСЕКУЛЯРНИЙ СВІТ 
 

4.1 Від небесного до земного: десакралізація релігії 
в умовах постсекулярного світу 

 
Ми живемо в час, коли релігійний світогляд стрімко втрачає свою 

популярність. За даними Gallup International Association, яка вивчала рівні 
релігійності у 57 країнах світу (а це охоплює близько 70% населення планети, 
тобто більше половини землян), 59% опитуваних вважають себе релігійними 
людьми, натомість 23% заявили, що вони не є релігійними, а 13% відносять 
себе до переконаних атеїстів (цебто 36% не мають релігійних переконань). Ці 
дані переконливо доводять, що за останні роки з релігією порвали 9% 
людства440. Сьогодні в європейських країнах невіруючими вважають себе чи 
не половина громадян. Якщо ж брати до уваги іншу половину, то її 
здебільшого складають особи, які лише формально відносять себе до якоїсь 
конкретної релігії. Відтак цілком очікуваним постає і проведене у Великій 
Британії інтернет-виданням Huffington Post і компанією “Survation”, що 
спеціалізується на дослідженнях ринку, опитування, за результатами якого 
більшість жителів цієї країни — 60% респондентів — переконані, що в 
моральному сенсі релігія приносить більше шкоди, ніж користі, бо ж релігія 
шкідлива для суспільства. При цьому з ними згодні 20% релігійних людей 
(вони вважають, що релігія є причиною “насильства, нетерпимості й іншого 
зла”). Більше чверті з 2004 опитаних повідомили, що, на їхню думку, атеїсти 
добріші, ніж побожні люди. 55% респондентів свідомі того, що моральні 
якості людини не залежать від того, релігійна вона, а чи ж ні 441. 

Людство поступово відвертається від релігії. Причини — в самій 
релігії: з одного боку, в її нездатності пристосовуватися до сучасного світу, 
неспроможності пояснювати ті процеси, світоглядні трансформації, які 
переживає сучасна людина; з іншого ж боку, в аморальності чималої 
кількості служителів, розмиванні традиційних моральних цінностей, 
руйнуванні інститутів шлюбу, сім’ї. Втрата популярності релігії визначає той 
факт, що вона здійснює ставку на віруючого, так би мовити, “взагалі”, 
розглядає його в непорушних століттями координатах віровчення, а тому 
безпідставно прагне регулювати його буття в сучасному світі приписами 
священних текстів, час написання яких сягає декількох тисячоліть і які, 
зрозуміло, зорієнтовані на людину, яка жила в умовах рабовласницьких 

                                                 
440 Корреспондент: Эпоха безбожников. Почему в мире стремительно падает количество 
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суспільств. Тому й не дивно, що ті тексти і заснована на них традиція здатні 
запропонувати людині ХХІ століття лише рабовласницьку (від сили 
феодально-монархічну) модель міжлюдських відносин із відповідним 
ставленням до світу, розумінням людини та її місця в ньому, морально-
етичними нормами. 

Так, сьогоднішнє традиційне церковне християнство, у своїй 
неспроможності підтримати свого вірянина, здатне тільки підштовхувати 
його ненавидіти світ, спонукати зректися його, формуючи в такий спосіб 
його як слабку особистість, яка й лише те може, що лишень ховатися від 
цьогосвітних проблем у шкарлупу власної релігійності. Не дивно, що все 
частіше (і передусім у християнському середовищі) можна чути висновки, на 
зразок таких: “Християнство давно себе дискредитувало”: “Християнство — 
це застарілий підхід до релігії” і що слід відмовитись від “традиційного 
християнства” на користь нового “агностичного християнства”, що 
християнству “потрібно стати таким собі західним буддизмом”; оскільки 
“Ісус прийшов, щоб зруйнувати старе царство, чим по суті й були старі 
вірування”, то “християнству слід оновитися, інакше вона помре”, 
“християнству потрібна модернізація”, бо “не можна в ХХІ столітті вірити у 
міфи, в які вірили кілька тисяч років тому”442. 

Подібні думки небезпечні тільки для церковних функціонерів. Не 
випадково Московський Патріархат словами свого глави, Патріарха Кирила, 
називає “глобальною єрессю людинопоклонства” все, що бодай навіть 
опосередковано може зашкодити авторитету Церкви (читай — “авторитету 
церковників”), в такий спосіб доводячи, що насправді, принаймні в 
російському православ’ї, віру в Бога давно вже підмінили вірою у 
“священноначаліє”. “Ми бачимо, як робляться зусилля в багатьох 
процвітаючих країнах законом затвердити право будь-якого вибору людини”, 
— повчає очільник Російської Православної Церкви і продовжує: “Сьогодні 
ми говоримо про глобальну єресь людинопоклонства, нового 
ідолопоклонства, яке викидає Бога з людського життя. ... Ми повинні 
захищати православ’я”443. Як бачимо, Патріарх визнає лише таке “право 
вибору людини”, якщо воно буде “захищати православ’я”. Натомість вибір, 
здійснений, відповідно, не на користь православ’я буде констатуватись, як 
“єресь” і заслуговує на осуд. 

До речі, подібну “свободу вибору” обстоює й іслам. Незважаючи на те, 
що Коран закріплює за кожною людиною її право світоглядного вибору (“Хто 
хоче, хай вірує, а хто хоче, хай не вірує”), водночас він застерігає, що той вибір, 
який буде суперечити ісламу, буде вважатись “ідолопоклонством”, а відтак 
потягне за собою суворе покарання від Аллаха, оскільки “істина — від вашого 

                                                 
442 Варич Отто. Христианству нужен ребрендинг // Атеистическая религия. - May 7, 2014: 
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://medium.com/varych-blog/c188ca13d816#.5a8uqiv3e. 
443 Патриарх Кирилл призвал к защите веры от "глобальной ереси человекопоклонничества" // 
Интерфакс. - 20 марта 2016: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.interfax.ru/russia/499346. 
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Господа” (Пещера 28(29)-29(30)). “Немає примусу в релігії. Вже ясно 
відрізнився прямий шлях від помилки. Хто не вірує в ідолопоклонство і вірує в 
Аллаха, той схопився за надійну опору, для якої немає руйнування. Воістину, 
Аллах той, що чує й знає! Аллах – друг тих, які увірували: Він виводить їх з 
мороку до світла. А ті ж, що невірні, друзі їх – ідоли; вони виводять їх від світла 
до мороку. Це — мешканці вогню, вони в нім вічно перебувають!” (Корова 
257(256)-259). 

З епохи Просвітництва існує думка, що в майбутньому релігія, зокрема 
християнство, зникне: активний розвиток науки, мовляв, призведе до відмови 
від релігійного світогляду. У цьому таки є певна рація. Бо ж і справді, як 
зауважував визначний індійський філософ Ошо (Раджніш Чандра Мохан, 1931-
1990), “усього, чого досягла наука за 300 років, все це — завдячуючи сумніву. А 
за 10000 років релігія не досягла нічого — із-за віри”. На наш погляд, кінець 
релігії ознаменує не так практичне використання досягнень науки в інтересах 
суспільного розвитку, як його спричинить сама релігія через формалізм, 
деградацію релігійних інститутів і, як наслідок, непопулярність релігійного 
світогляду. 

Приміром, Католицька Церква вже відчуває серйозне занепокоєння з 
приводу втрати нею європейської ексклюзивності, зворушена поступовим 
зникненням католицької Європи, особливо на фоні її (Європи) активної 
ісламізації, а також з огляду на втрату колишніх позицій на європейському 
Сході, спричинених поширенням там протестантизму і православ’я (особливо 
російського). Тому Політика Ватикану спрямовується на відродження 
католицизму в Європі, хоч й існує неабияка для цього складність: європейці, з 
одного боку, все більше перестають бути церковно-належними віруючими, 
вважаючи, що духовність існує і поза межами конфесійно організованого 
християнства, а з іншого - більшість католиків схиляється до позиції, яка може 
характеризувати їх скоріше, як агностиків, скептиків, атеїстів і навіть 
антитеїстів. 

Не випадково папа Франциск у своїх прагненнях сьогодні надати 
католицизму “нового досвіду”, зробити його більш наближеним до сучасної 
людини, практично від перших днів свого обрання у 2013 р., став повчати, 
що християни повинні вважати атеїстів хорошими людьми, якщо ті роблять 
добрі справи444, у такий спосіб визначаючи атеїзм ледь як “особливий”, 
альтернативний, поруч із католицьким, “засіб спасіння”. 

Однак ця теза Папи Римського не є вже такою революційною. Свого 
часу ще ІІ Ватиканський собор у Декларації про ставлення Церкви до 
нехристиянських релігій “Nostra aetate”445 означив, що “Католицька Церква 
не відкидає нічого з того, що є істинним і святим у … релігіях. Вона зі 
щирою повагою розглядає той образ дії і життя, ті приписи і вчення, які, 
                                                 
444 Папа Римский считает, что лучше быть атеистом, чем лицемерным католиком // 
Служба новостей “Голоса Америки”. - 24 Февраль, 2017: [Електрон. ресурс]. — Режим 
доступу: https://www.golos-ameriki.ru/a/pope-atheists-better-than-hypocritical-
catholics/3738088.html 
445 Лат. “в наш вік” чи “в наш час”. 
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багато в чому відрізняючись від того, чого вона дотримується і чому вчить, 
все ж нерідко доносять промінь Істини, що просвіщає всіх людей” (Nostra 
aetate, 2). З цього висновує, що й атеїзм, як нехристиянський світогляд, 
цілком можна вважати “істинним” і “святим”, оскільки й він спонукає атеїста 
бути “хорошою людиною”, яка чинить “добрі справи”. 

Водночас у цій Декларації є ще одне важливе положення, за яким 
католикам дозволяється “провадити благочестиве життя” “по можливості” 
(Nostra aetate, 5).446 Це “по можливості” є надто широким для розуміння — 
його цілком можна розуміти, як дозвіл на довільне, вибіркове сповідування 
віровчення, а тому практикувати “відносне благочестя”. Подібне “по 
можливості” прописане з однією метою — утримати католиків у Церкві. Не 
дивно, що в церковних колах, як підкреслює о. Орест-Дмитро Вільчинський, 
все дедалі потужніше заходились проповідувати про “Христа”, який без будь-
якої умови всіх прощає, нікого не засуджує, всіх виправдовує, є 
“супертолерантним”, “суперполіткоректним”, будучи “інклюзивним у своєму 
підході до всіх”, всіх приймає до свого Царства Небесного. “За проповіддю 
такого “Христа”, - висновує священик, - ховається не більше не менше, як 
прагнення подобатись цьому світу, бути популярним, мовчати на гріх 
(спроваджуючи тим самим людей до пекла), щоб не входити в конфлікт із 
пануючими ідеологіями. Це не що інше, як лицемірне приховування власного 
духовного лінивства й егоцентризму. Ці християни насправді є лицемірами, які 
заради спокійного життя і популярності продали Христа. Вони не тільки 
зреклися істинного Христа Євангелій, але й на Його місце підсунули 
фальшивку — антихриста...”447. 

Занепад “релігійної практики, принаймні, в західних суспільствах” і, як 
наслідок, “витіснення релігії у приватну сферу”448, ось, що змушує церковників 
іти по шляху змирщення віровчення. “...Ми вбили Бога, а наші храми зробили 
поховальними ямами”, — проголошує сьогодні кардинал Роберт Сара, префект 
Конгрегації Божого культу і дисципліни Таїнств. “Справжня криза, яка підточує 
наш світ, це не економічна ані політична криза, а криза Бога, - продовжує думку 
владика. -. Людина нині скерована майже виключно на володіння і 
використання матеріальних благ: вона працює, створює суспільні зв’язки і 
розпочинає війни майже виключно для того, аби здобути матеріальні блага і 
зміцнити свою гегемонію. ...Культура Заходу поступово укладається так, ніби 
Бог не існує. Сьогодні чимало людей постановили собі обійтися без Творця. 
                                                 
446 Документы II Ватиканского Собора: Декларация об отношении церкви к 
нехристианским религиям: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
http://agnuz.info/app/webroot/library/6/128/page10.htm 
447 Вільчинський Орест-Дмитро. Проповідники нового антихриста в середині сучасного 
християнства // Католицький Оглядач. - Птн, 09/09/2016: [Електрон. ресурс]. — Режим 
доступу: http://catholicnews.org.ua/propovidniki-novogo-antihrista-v-seredini-suchasnogo-
hristiyanstva 
448 Кардинал Торан: Релігія належить до природи людини // Радіо Ватикану. - 27/08/2017: 
[Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
http://uk.radiovaticana.va/news/2017/08/27/кардинал_торан_релігія_належить_до_природи_люд
ини/1333063 
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Для багатьох людей Бог помер. Значна частина вірних перестали ходити до 
церкви, аби вберегтися від запаху гниття Бога, а тому втратили самого Бога”449. 

Зазначимо, що подібна думка справедлива не лише по відношенню до 
католицизму чи християнства загалом, а й до будь-якої іншої релігії. Втрата в 
масовій європейській свідомості релігійно-моральної об’єктивної Істини 
знецінює саме поняття свободи — свободи як морального самопокладання. 
Вибір між добром і злом відтак втрачає об’єктивну безумовну значимість, 
оскільки самі поняття добра і зла значною мірою віддаються на відкуп 
індивідуальної совісті. Останнє, підкреслимо, і є тим головним лейтмотивом, 
яким скеровується рух сучасного людства до так званого нового 
плюралістичного суспільства450, з його й новим, модернізованим християнством 
— християнством позацерковним, навіть безцерковним, християнством не так 
уже євангельським, як агностичним. І це лише справа часу. Окремі теологи вже 
нині роблять кроки у справі прив’язування християнства до світу, його 
змирщення і розцерковлення. 

Згідно з висновками соціологічного дослідження, яке провів у Великій 
Британії соціологічний центр “YouGov”, особи, які ідентифікують себе 
християнами не вважають всі 10 заповідей Декалогу важливими для власної 
духовності й віри. З 10 заповідей більшість вірян стараються виконувати 
лише так звані “моральні” — “не убий” і “не вкради” (93%), “не свідчи 
неправдиво на ближнього твого” (87%), “не чини перелюбу” (73%), “шануй 
батька і матір” (69%), “не пожадай нічого, що є у ближнього твого” (61%). 
Натомість такі, як “Я Господь, Бог твій... Хай не буде тобі інших богів передо 
Мною!”, “Не роби собі різьби...”, “Не призивай Імення Господа, Бога твого, 
надаремно...” і “Пам'ятай день суботній, щоб святити його!” - вважаються 
неактуальними сьогодні, а тому зайвими, щоб їх дотримуватись. Інакше 
кажучи, ті заповіді, які у віроповчальному сенсі є наріжними, які найбільшою 
мірою стосуються питань віросповідання, виявились непопулярними серед 
більшості опитаних британських християн.451 

Розширення інституційного поля релігії в бік світу тягне за собою й зміну 
її пріоритетів, оскільки, так чи інакше, парадигматичні акценти переносяться з 
небесного на земне. Зауважимо тут принагідно, що свого часу радикалізм 
католицьких модерністів вивів їх за межі не лише самого католицизму, але й 
християнства взагалі, підірвавши в такий спосіб у католицьких колах на довгі 
роки (аж до ІІ Ватиканського собору) довіру до біблеїстики і практично Біблії 
взагалі. 452 Незважаючи на це, радикальні теологи продовжують виходити з 
                                                 
449 “Для багатьох людей Бог помер…” // CREDO. - 16.03.16: [Електрон. ресурс]. - Режим 
доступу: http://www.credo-ua.org/2016/03/154165 
450 Попов В. Православие и свобода: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.wco.ru/biblio/zip/popov1.zip 
451 У Британії обрали 6 Біблійних заповідей з 10, які вирішили виконувати // УНІАН. - 01 
листопада 2017: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
https://religions.unian.ua/religionsworld/2220059-u-britaniji-obrali-6-bibliynih-zapovidey-z-10-yaki-
virishili-vikonuvati.html 
452 Див.: Кузмицкас Б.Ю. Философские концепции католического модернизма. - Вильнюс, 
1982. 
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того, що релігія в сучасному світі може вижити за однієї умови — коли 
прилаштується під сучасну людину, наблизиться до світу її буття, навіть якщо 
для цього прийдеться переглянути усталено-традиційний погляд на новозавітне 
віровчення, зокрема на євангельські норми. Розширення релігійної сфери через 
нетрадиційні форми її організації, зокрема популяризація, так званого 
“нецерковного...”, навіть “розцерковленого християнства”, тільки засвідчує це. 

Ось як описує цей процес доктор філософських наук і водночас 
баптистський пастор М.Черенков: “Тенденції нашого часу сходяться в тому, що 
найближче майбутнє буде шукати радикально відкритий образ християнства та 
Церкви. Ця теза звучить повсюдно і виражає вимогу світу бути справжнім, 
сумлінним, доступним, зрозумілим, а також зручним, вигідним, комфортним. 
Очевидно, що в цій вимозі можна знайти логіку ринку, яка визначає, що 
релігійний сектор ринку повинен діяти за загальними правилами та керуватися 
споживачем, а не корпоративними інтересами. У побажанні відкритості можна 
побачити й більше — довгоочікуване з’ясування відносин між Церквою та 
суспільством, ультиматум сумління, втома від церковної бюрократії. Попитом 
користується не опіум для народу, а ковток чистої води, справжнє, “просте 
християнство”. “Час вимагає радикальної відкритості Церкви перед 
всюдисущим ринком і як ніколи вимогливим суспільством. Цей вимогливий 
настрій виражається в активній формі — у запеклій критиці традиційних форм 
Церкви, і в пасивній формі — у масовому розцерковленні, коли люди 
голосують “ногами”, йдучи з Церкви”453. 

Християнство (хоча це повною мірою стосується й іудаїзму, ісламу, 
низки інших традиційних релігій) зашкарубло у своїй традиції, відстало 
світоглядно від сучасного життя, мало відповідає запитам, потребам 
сучасного віруючого, функціонально суперечить реаліям його життя, не 
здатне вирішити ключові сучасні проблеми людського буття. “На місце 
панівної релігійної гносеології, - слушно наголошує Т. Мінченко, - 
приходить раціональний світогляд, християнство поступово втрачає функції 
легітимації, формалізації соціальних відносин, регулювання основних сфер 
суспільного та особистого життя за допомогою релігії”454. 

“Слід набратися сміливості і сказати, що немає ніякого християнського 
“ідеалу” як якоїсь особливої форми життя, - зауважує чи не словами 
визначного німецького “антихристиянина” Ф.Ніцше кандидат філософських 
наук і водночас черниця парафії ІПЦ св. кн. Єлизавети у Санкт-Петербурзі 
Кассія Сеніна. - Мета християнина — з’єднання з Богом, а зовсім не життя в 
постійній молитві, не життя без сексу, не життя без спілкування, не життя без 
світських інтересів, не життя в пустелі, взагалі ніщо з цього. Все це може 
бути корисно для наближення до Бога — а може й не бути. Залежить від 
                                                 
453 Черенков Михаил. Церковь завтрашнего дня: открытое христианство // Релігія в 
Україні. - 12.04.2014: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.religion.in.ua/main/daycomment/25488-cerkov-zavtrashnego-dnya-otkrytoe-
xristianstvo.html 
454 Минченко Т.П. Кризис идей секуляризма и религиозности в постсекулярном обществе 
// Вестник Томского государственного университета. -2013. - № 368. - С. 52. 
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індивіда. До Бога стільки ж шляхів, скільки у світі індивідів — відповідно й 
“ідеалів християнського життя” стільки ж. … Людина сама на практиці 
мусить зрозуміти, що саме конкретно її ... відволікає від Бога”.455 Більше 
того, на думку цієї монахині, “православ’я постійно оперує термінологією, 
яка, якщо почати розбирати, просто незрозуміла. Що таке сутність, іпостась, 
енергія, природа/єство? Отці мислили в системі Арістотеля, у них замість 
хімічних елементів були чотири стихії, а замість пояснень роботи свідомості 
— вплив бісів або ангелів. У наш час, після розвитку наук, антропології, 
психології та ін., оперувати всіма цими поняттями без перекладу на сучасну 
мову і навіть без будь-яких пояснень, описуючи Христа або улаштування 
людини та її життя — це взагалі ні про що”.456 Що стосується аскетичних 
настанов, то їх реалізація відбувається за схемою “ми повинні/треба 
робити/не робити того чи цього. … В основному складається відчуття, що 
пропонується з усіма проблемами справлятися просто тупим придушенням 
своїх реакцій, емоцій тощо. В кращому випадку — через забивання їх 
молитвою. Ось в результаті і виходить, що Церква повна фрустрованих 
людей, невротиків і психованих, а преображених щось не видно”457.  

З огляду на останнє, Папа Римський Франциск не випадково зауважив, 
що часто сучасні християни, замість того, щоб сповіщати собою, виразом 
своїх облич радість, “від того, що їх спасли”, “що вони мають Спасителя”, 
мають “похоронні обличчя”458. А це ще один чинник, який тільки відштовхує 
людей від християнства. 

Втрата традиційним християнством своєї актуальності, з одного боку, 
неодмінно його веде до пошуку, по-перше, нових шляхів впливу на людину, 
а по-друге, нових форм інституалізації, в межах яких можна реалізовувати 
такі відносин зі світом, які віровчення чи чинна традиція не дозволяє 
практикувати напряму, оскільки визначає це, як співпрацю зі світом, 
констатує, як зміну фундаментальних засад на користь світського 
суспільства, як інтеграцію у секулярний світ. З іншого боку, прагне до 
модернізації (чи правильніше було б сказати — постмодернізації), тобто 
розробки такої версії віровчення, віднайдення таких нецерковних форми його 
інституалізації, які б були затребуваними.  

Сьогодні вже не вдається оновити християнство, вливши в нього 
“молоде вино” нових смислів — вони надто застаріли і не піддаються 
реформуванню чи реставрації. Нові форми життя, нова структура 
суспільства, висуває все більше нових питань і вимагає нового досвіду. Цей 

                                                 
455 Что “не так” с православием: три точки зрения // Острова. Православие без 
Патриархии: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://www.ostrova.org/chto-ne-tak-s-
pravoslaviem/ 
456 Там само. 
457 Там само. 
458 Папа: Християни повинні бути радісними, а не з похоронними обличчями // Радіо 
Ватикану. - 21/12/2017: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
http://uk.radiovaticana.va/news/2017/12/21/християни_повинні_бути_радісними,_а_не_з_похоро
нним_обличчям/1355840 
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новий досвід, на думку низки теологів, може надати тільки “нове 
християнство” з його “новою Церквою”. 

Сучасний віруючий здебільшого вже не ідентифікує християнство з 
Церквою, не пов’язаний членством з конкретною громадою — в його 
розумінні церковна форма існування християнства більше не актуальна. 
Сьогодні громада як осередок “братерського спілкування”, з одного боку, 
активно існує у віртуальному просторі: через численні інтернет-сайти і 
соціальні мережі християнин може отримати молитовну підтримку, 
прослухати проповідь, відвідати біблійний урок, зрештою, поспілкуватись 
онлайн із одновірцями, у такий спосіб вибудовуючи своє власне 
християнство поза традиційною церковністю. З іншого боку, оскільки 
громадівське життя стає все більше позацерковним, інституційне поле 
християнства розширюється за рахунок клубної і мережевої форм організації 
віруючих. 

Бог сьогодні не в Церкві, а поза нею — у будь-якому місці, де “двоє чи 
троє” збираються “в ім’я” Христа (Мт. 18:20). Однією з нових форм 
організації християнства сьогодні є рух “виникаючої Церкви” (emerging 
Church)459, який прагне утверджувати “відкриту Церкви” для світу, для 
людини світу, тим само проголошуючи нову еру християнства — 
християнства “розцерковленого”, яке, перефразовуючи відомий вислів ап. 
Павла, вже “проживає не в храмах, рукою збудованих” (Дії 17:24), а, будучи 
вивільненим від диктату церковників, оприсутнене скрізь і з кожним. Ось як 
пояснює “виникаючу Церкву” інтернетівська “Вікіпедія”. “Виникаюча церква 
(англ. Emerging church) — сучасний євангельський рух, заснований у 2001 
році. Ініціатори руху - Алан Джонс, Боб Хайет, Ден Кімбелл, Джейсон Кларк. 
Мета “Виникаючої Церкви” — втілення Євангелії Царства Божого в 
еклектичну культуру постмодернізму. Її послідовники — це 
трансденомінаційна група в першу чергу західних християн, які прагнуть 
інтегруватися в постмодерністську культуру... Вони переконані, що 
Євангельська Церква повинна бути відкритим співтовариством, спільнотою 
творчості та навчання, місцем, де до людей з різними поглядами ставляться з 
однаковою повагою. Ідеологи руху пропагують еклектичне використання 
містеріальності і традицій в поклонінні. Їх мета — вийти за рамки звичних 
уявлень про духовність і віросповідання. Вони вважають, що богослов’я 
краще розглядати як прагнення до краси і Божої істини, а не як пошук 
логічних тверджень, текстуальних аргументів і доктринальних 
формулювань”460. 

Прихильники “Виникаючої Церкви” творять, по суті, “нове 
християнство”, яке не “постулює себе як вічна істина”, а, застосовуючи іншу, 
                                                 
459 Черенков Михаил. Церковь завтрашнего дня: открытое христианство // Релігія в 
Україні. - 12.04.2014: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.religion.in.ua/main/daycomment/25488-cerkov-zavtrashnego-dnya-otkrytoe-
xristianstvo.html 
460 Виникаюча церква // Вікіпедія: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Виникаюча_церква 
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постмодерну епістемологію, яка “пропонує відмінний від звичного підхід до 
знання, до пізнання, до розуміння істини”, буде здатне вправно взаємодіяти 
“з новою культурною епохою, яка заперечує існування єдиної істини або 
можливості її пізнання” і втілювати “Євангеліє Царства Божого у 
калейдоскопічній та еклектичній культурі постмодернізму”461, вибудовувати 
таку Церкву, яка б, як на цьому наголошує український протестантський 
теолог Р. Соловій, автор книги “Феномен Виникаючої церкви...”462, 
дотримувалась “мінімалістського та децентралізованого підходу до 
організаційних структур, віддаючи перевагу мережевим, а не ієрархічним 
формам церковної організації”. Рух “Виникаючої Церкви” свідомо гальмує 
процес інституціоналізації, обстоює нове поняття “Церкви” як “вільного 
об’єднання християн, які прагнуть без догматичних обмежень вести мову про 
християнську віру, місію та практику в сьогоднішньому світі”463. 

І все ж сучасна християнська ідея “відкритості на світ” далеко не нова. 
Ще Папа Іван ХХІІІ, скликаючи ІІ Ватиканський собор, означив провідним 
його завданням реалізацію механізмів aggiornamento Церкви, цебто її 
“осучаснення” з тим, аби “світло проголошуваного Євангелія могло бути 
краще видимим і зрозумілим сучасному світові”.464 Водночас слід визнати, 
що всі відомі заходи з осучаснення християнства проносили і, певно, будуть 
приносити лише тимчасовий ефект і то винятково для тих, хто впроваджує 
ідею його (християнства) модернізації. Так, ідея модернізації християнства, з 
якою носились церковники впродовж 2-ї пол. ХХ ст. так і залишилась 
незреалізованим “кабінетним” проектом. 

То ж можна і сьогодні стільки завгодно говорити про якусь 
“виникаючу Церкву” з її “новим християнством”, однак і ця доктрина 
приречена на фіаско. Справа в тім, що “євангельські богослови і служителі”, 
зводячи “міст через прірву між сучасною формою мислення і 
традиціоналістськими світами своїх прихожан”, не враховують головного — 
форми мислення останніх навіть “за останнє століття не зазнали значних 
змін”.465 Кінець ХХ — початок ХХІ ст.ст. довів, що всі потуги модернізувати 
                                                 
461 Роман Соловій: “У Виникаючій церкві є величезний інтерес до літургічної практики 
Православ’я” // Відкритий Православний Університет / Православіє в Україні. - 26 січня 2017: 
[Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://orthodoxy.org.ua/data/roman-soloviy-u-
vinikayuchiy-cerkvi-ie-velichezniy-interes-do-liturgichnoyi-praktiki 
462 Соловій Р. Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних 
трансформацій у сучасному західному протестантизмі. - К.: Дух і Літера, 2016. 
463 Роман Соловій — Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та 
еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі // ЭСХАТОС: 
[Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://esxatos.com/soloviy-fenomen-vinikayuchoyi-cerkvi-
u-konteksti-teologichnih-ta 
464 Церква і сучасний світ – Gaudium et spes // РІСУ - Релігійно-інформаційна служба 
України. - 1 травня 2017: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
https://risu.org.ua/ua/index/blog/~Petro+Balog/66849/ 
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Православ’я” // Відкритий Православний Університет / Православіє в Україні. - 26 січня 2017: 
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християнство не принесли бажаного результату — християнство не отримало 
новий поштовх свого розвитку, не пережило ренесанс, залишаючись і надалі 
“старими міхами”, в які християнські модерністи і постмодерністи час від 
часу безуспішно прагнуть залити “молоде вино” нових форм християнської 
релігійності й церковності.  

А причина тут надто проста: виникнувши у рабовласницькому 
суспільстві, поставши релігією передусім для рабів, воно за своєю суттю не 
може бути сучасним — ні обстоювані ним цінності, ні смисли, на які воно 
орієнтує своїх вірних, не можуть бути перенесені в інші, неприродні для 
нього соціально-економічні умови. Це все-одно, що задатися ціллю сьогодні 
впровадити в життя правові норми “Законів Хаммурапі”, при цьому 
наголошуючи на їх універсальності й актуальності для сучасного людства. 

Добре з цього приводу висловився ліванський філософ і економіст 
Жорж Корм, автор праці “Релігійне питання в XXI столітті. Геополітика і 
криза постмодерну”. “Прийшов час провітрити простір, вийти з біблійного 
архетипу, будь він релігійним або секуляризованим, відмовитися від 
вихвалюваної грецької моделі і від перекручених парадигм Ніцше, 
Гайдеггера та Лео Штрауса, -зауважив науковець. - Ці безплідні парадигми 
модерну і контр-модерну привели до формування божевільних владних 
проектів, але не змогли вирішити жодного з найменших протиріч між 
традиціоналістами та прогресистами, які з часів релігійних воєн приводили 
до насильства, яке тривало майже безперервно”466. 

Прив’язуючи релігію до світу, інтегруючи її в нього, в такий спосіб 
твориться така релігійність, завданням якої є парадоксальним чином 
скасувати очевидні суперечності між релігією і сучасним світом. У фарватері 
подібного процесу часто виникають синтетичні, квазі- і навіть псевдо-релігії 
— від раелітизму (віри у надцивілізацію космічних прибульців) до 
саєнтології, від неоорієнталістських течій до “Церкви евтаназії”, від 
релігійно-політичних рухів до пародійних, на зразок пастафаріанства 
(Церкови Літаючого Макаронного Монстра). На зміну традиційним, у 
нашому розумінні, релігіям, які, за словами К.Елбакян, вже втрачають ряд 
соціальних функцій, “переживають скорочення культової практики, 
витіснення релігійних уявлень і заміни їх світськими поглядами, утвердження в 
суспільній та індивідуальній свідомості нерелігійного світогляду”467, 
приходять синтетичні релігійні системи, квазі-релігії і, як це не виглядає 
парадоксальним, суто “обрядові релігії”, в основі яких лежить атеїстичний чи 
агностичний світогляд — релігії з новими формами релігійності, організації й 
інституалізації, які “використовують виклики нової повсякденності, ніяк не 
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// ReligioPolis. - 21.12.2012: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.religiopolis.org/religiovedenie/5593-sekuljarizatsija-i-desekuljarizatsija-v-epohu-
moderna-i-postmoderna.html 
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оброблені громіздкими церквами минулого. Тут, у метафізичних польових 
лабораторіях на задвірках християнства, ісламу, буддизму та індуїзму, 
синтезуються боги нового століття”.468 Чітко організовані й інституалізовані 
релігійні системи будуть поступово зникати, утворюючи багатовимірний за 
типами і рівнями простір для існування квазі-релігій чи “релігієподібних” 
утворень. На зміну інституційним формам релігії приходить інша — 
позаінституційна релігія з її, якщо не до кінця “новою”, то точно, що 
“іншою” релігійністю, яка, опираючись на тексти Святого Письма, навіть не 
відкидаючи традиційне віровчення й усталену традицію, водночас розуміє їх 
“по-іншому”, “інакше”. Це видно хоча б на прикладі руху “Виникаючої 
Церкви” чи неохристиянського харизматизму, які, ідентифікуючи себе 
євангельським християнством, водночас прочитують Євангелію по-своєму, 
вливають в неї “новий”, “нетрадиційний” зміст. На цьому фоні вже сьогодні 
виникають і великі громади бізнесово-корпораційного чи мережевого типу, і 
малі, закриті, “клубні” товариства, які чутливі до суспільних транформацій. 

Нині ми є свідками процесів знецінення традиційних релігійних норм, 
спричинених зовнішніми постмодерними і постсекуляризаційними 
зрушеннями в соціальному контексті, і виникнення принципово інших форм 
організації релігії. Останні сьогодні не складають загрози для існування 
традиційних релігій і християнських конфесій, оскільки, порівняно з ними, 
не є домінантними на релігійному просторі. Однак у недалекому 
майбутньому ситуація може змінитись рівно до навпаки. Утім, уже сьогодні 
можна спостерігати активізацію тих релігійних напрямків, і головне — 
констатувати їхнє кількісне зростання, які адаптовані до реалій життя, 
включені в контекст сучасності. 

Прийнято вважати, що найпоширенішою формою організації релігії є 
релігійна громада, церква як об’єднання віруючих на основі спільних 
віроповчальних уявлень, обрядів, традиції. Проте останні десятиліття 
показують, що поруч із громадою з’являються нові форми організації релігії, 
які, слід зазначити, є водночас і засобами її поширення, оскільки зорієнтовані 
на виконання не лише комунікативної й інтеграційної функцій серед 
сучасних віруючих, а спрямовані на модернізацію релігійної сфери, з метою 
збереження авторитету релігії у світі. 

 
4.2. “Нетрадиційні” форми громадівського життя 

в сучасному християнстві 
 
У межах сучасного християнства існує ціла мережа біляцерковних і 

міжцерковних асоціацій “журналістів, видавців і мовців”, “християн-
юристів”, “християн-підприємців” (баптистів-підприємців, адвентистів-
підприємців), “молодих підприємців християн”, “художників-християн”, 

                                                 
468 Мин Иван. Новый завет: куда идут религии XXI века // T&P. - 18 февраля 2013: 
[Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https://theoryandpractice.ru/posts/6408-novyy-zavet-kuda-
idut-religii-xxi-veka 

293



“християнських медсестер і волонтерів”, “християн-лікарів”, “християн 
спортсменів”, “християнських психологів”, “християн-педагогів”, навіть 
“християн-науковців” тощо. Більшість подібних об’єднань щоправда існує 
лише на папері, оскільки справді фахових юристів, художників, психологів, 
не кажучи вже про спортсменів, у межах конфесій не так вже й багато, щоб 
вони могли об’єднувалися в асоціації, а ті, які там є, до тих асоціацій часто 
мають лише умовне відношення. Пригадуємо, як років десь 10-15 тому в 
Україні широко рекламувалися установчі з’їзди різного роду християнських 
асоціацій. Проте далі за це справа у більшості новостворених організацій так 
і не пішла. За задумами засновників, асоціації, спілки, товариства за 
професійною ознакою повинні виконувати функції “легальних” виходів 
релігійних організацій у світ, що напряму вони робити не можуть. По суті, 
йдеться про механізм непрямого впливу на світське суспільство з метою його 
“орелігійнення”, а в окремих випадках - й ідеологічного контролю над ним, і 
навіть політичного тиску на нього. 

Статутні положення низки християнських громадських об’єднань 
зазвичай зводяться до одного — “знайти спільні можливості проповідувати 
Євангеліє, ділитися досвідом християнського способу життя”469, 
використовувати ширші, ніж ті, які має релігійна організація, механізми 
впливу на світське суспільство з тим, “щоб впливати на світ і розказувати про 
Ісуса Христа”.470 Тобто, являючись громадськими організаціями, їхня 
діяльність є таки релігійною, спрямованою на реалізацію релігійних потреб. 
Подібні громадські об’єднання, по-перше, зорієнтовані на об’єднання 
віруючих у межах однієї конфесії; по-друге, спрямовані на популяризацію й 
утвердження авторитету тих релігійних організацій, від імені яких вони 
діють чи інтереси яких представляють; по-третє, своєю метою проставляють 
формування позитивного іміджу релігії в сучасному суспільстві, воліють 
актуалізувати релігійний світогляд для сучасної людини. 

Під прикриттям напіврелігійних, білярелігійних чи біляцерковних 
громадських об’єднань часто ховається практика прозелітизму, який у 
полірелігійному, поліконфесійному суспільстві небажаний із моральної 
точки зору, а в окремих країнах заборонений на рівні законодавства. Такі 
громадські організації якраз є “доброю” лазівкою для “перенавернення” 
віруючих. Зрозуміло, в країні, в якій прозелітизм заборонений (як правило, це 
ісламські країни), а чи ж релігія більшості є домінуючою і перебуває під 
захистом держави (наприклад, Росія, Польща) або “державною” релігією 
(наприклад, Греція)471, подібна практика неможлива, оскільки релігія 

                                                 
469 Бізнесмени-адвентисти України створюють свою асоціацію // Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня в Украине. - 08.12.2015: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.adventist.org.ua/news_zakarpattya_business.html 
470 Про FCA // Асоціація християн спортсменів: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 
http://fcaukraine.org/fca-ukraine/about-fca/ 
471 Дворніченко Д.Ю. Позиція європейського суду з прав людини щодо прозелітизму: 
[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: https://www.academia.edu/20939964/позиція_ 
європейського_суду_з_прав_людини_щодо_прозелітизму. 
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більшості через низку ухвалених “під неї” законів, нормативних актів, 
юридичних положень тримає релігійну ситуацію в країні під власним 
контролем, блокуючи все, що може становити бодай найменшу загрозу для її 
домінантного існування. 

Церква сьогодні прагне вийти за рамки Церкви-інституту, проявляючи 
себе в нецерковних формах — неформальних типах спільнот (товариствах, 
братствах, асоціаціях, клубах, гуртках), які сповідують ідеї про нецерковне 
християнство. Однак, попри нетрадиційну нецерковність, саме “у цих місцях 
церква як спільність відчувається сильніше, ніж усередині самої церкви як 
храму”.472 Нетрадиційна спільнотність віруючих змінює саме поняття про 
Церкву, повертаючи їй зміст новозавітної Еклезії. Наприклад, у 
баптистському середовищі України подібні “новоутворені церкви, як 
правило, дуже динамічні, використовують нові, не властиві традиційному 
українському баптизму форми богослужінь і часто критично ставляться до 
традиційних форм баптистської життєдіяльності (як до богослужбової, так і 
до побутової культури), … це викликає звинувачення нових церков і місій з 
боку старих церков у “відступі від євангельсько-баптистських принципів”, у 
“харизматії тощо”473. 

Церковність змінює своє значення, перестає асоціюватися виключно з 
Церквою як інститутом, із кліром. Не Церква, а позацерковне християнство 
стає реальним об’єднанням віруючих “довкола Христа”. “Духовність поза 
релігією, релігійність поза церквою, віра поза інститутом — ці дивні 
можливості стали раптом затребуваними на тлі занепаду ієрархічної, 
системної церковності”.474 Нетрадиційні християнські інституції, громадські 
рухи, об’єднання, асоціації доводять, що християнство може бути сучасним, 
відкритим і зрозумілим. Яскравим прикладом тут постають харизмати, 
Свідки Єгови, численні неохристиянські громади, групи з вивчення Біблії, 
Церква серед яких розуміється, як живе й дієве зібрання віруючих, про яке, 
власне, й повідомляють перші розділи Дій апостолів. Такі позацерковні 
зібрання вільні від практики довгих і заскорублих служінь, не мають 
складної обрядової системи, вільні від формалізму. У цих спільнотах не 
ставлять за самоціль своє кількісне розростання. Головним тут виступає інше 
— якість сповідуваного християнства, відповідність його євангельському 
віровченню. Сповідувана там новозавітна доктрина про “малий залишок” — 
це той реальний принцип, який убезпечує їхнє нецерковне християнство від 
масової номінальності. Саме цими міркуваннями керувався автор Книги 
                                                 
472 Черенков Михаил. Новые форматы церковности как ответ на кризис церкви // Релігія в 
Україні. - 14 02 2012: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/14623-novye-formaty-cerkovnosti-kak-otvet-na-krizis-
cerkvi.html. 
473 Яроцький П., Решетніков Ю. Інституалізація протестантизму як вихід у світ // 
Християнство доби постмодерну (колективна монографія) / Українське релігієзнавство. - № 
35. - С. 243. 
474 Черенков Михаил. Новые форматы церковности как ответ на кризис церкви // Релігія в 
Україні. - 14 02 2012: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/ 
bogoslovya/14623-novye-formaty-cerkovnosti-kak-otvet-na-krizis-cerkvi.html. 
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Об’явлення (14:1-5), зауважуючи, що спасенних з усього людства за всі часи, 
як це не виглядає для когось дивним, буде всього нічого — “сто сорок чотири 
тисячі”475. 

 
4.3 Християнство як успішний бізнес-проект: “теологія процвітання” 

і харизматичний рух — вияв “нецерковного християнства” 
 
Кількісне зростання громад як самоціль спостерігається серед 

неохристиян-харизматів. Останніх не бентежить масовість, навпаки — вона 
доводить популярність поширюваного ними віровчення, демонструє успішне 
вживання їхнього руху у світ. Неохристиянський харизматизм розбудовує 
нове, неєвангельського типу християнство, яке проголошує “Христа для 
світу”. Ідейною основою руху є “теологія процвітання”476, згідно з якою 
євангельський Спаситель віддав свою владу над світом християнам, а тому 
останні володіють ним (і всім, що в ньому) так само, як він. Оскільки “цей світ” 
належить християнам, то ті мусять не зрікатись його, а навпаки — вживатися в 
нього з тим, аби стати його частиною і в такий спосіб “освятити” своїми 
справами, власним життям, тобто є успішним, власне, “процвітаючим” 
громадянином світу. І дарма, що Новий Завіт словами ап. Івана напучує 
християн “не любити світу, ані того, що в світі” (1 Ів. 2:15), “життєві успіхи” — 
головним чином, багатство, влада, здоров’я — ось, що мусить свідчити про 
“праведність” християнина, виступати чи не головним критерієм його 
“благословенності”, “святості” у Христі. Показово, але якраз “життєвими 
успіхами” спокушав євангельського Христа Сатана (Мт. 4; Лк. 4.). У світлі 
головних положень “теології процвітання”, і сам Ісус, і його учні, і більшість 
перших християн слід вважати “грішниками”, оскільки, як відомо, бувши 
матеріально бідними477, не “процвітали” матеріально. 

В основу “теології процвітання” покладене віровчення пастора-
євангеліста Е.Кеньона (1867-1948) і його послідовника — К.Хагіна (1917-
2003). “Що я сповідую, те я і маю”, - ось головна теза, яку обстоював 
Е.Кеньон. Інакше кажучи, щоб “мати”, тобто бути успішним і багатим, слід 
сповідувати Євангелію “інакше”, розумій — “по-новому”. Для цього 
ідеологи і проповідники “теології процвітання” вишукують відповідні цитати 

                                                 
475 А як щодо інших віруючих? - Євангельський Спаситель пояснює це наступним чином. 
“Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто 
виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, 
хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям 
Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас… Відійдіть від Мене, 
хто чинить беззаконня!” (Мт. 7:21-23). 
476 “Теологію процвітання” сповідують також неоп’ятидесятники і окремі групи 
п’ятидесятників. 
477 Відомо, що перші послідовники віри в Христа не називали себе “християнами” (Дії 
11:26), а були відомі, як “ебіоніти” (євр. ’ebyôwn) – буквально “жебрак”, “нужденний”, 
“бідний”, “неімущий”, “убогий”). Наприклад, цю самоназву християн згадує ап. Павло у 
Посланні до Галатів (2:9-10), а також християнський апологет ІІ-ІІІ ст.ст. Марк Мінуцій Фелікс 
у своєму „Октавії” (Октавій XXXVI). 
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зі Святого Письма, здійснюючи ставку загалом на ті тексти Старого Завіту, з 
яких слідує, що Бог благословляє біблійних праведників матеріальним 
достатком, водночас ігноруючи ряд новозавітних, в яких обстоюється цілком 
протилежна позиція — бідність обстоюється як благословення, як головна 
ознака праведності. Відтак основна ідея “теології процвітання” зводиться до 
реалізації тези “Бог бажає фінансового процвітання всім віруючим і 
винагороджує їх грошима, згідно із силою їхньої віри”. 

До речі про фінанси: як виявляється фінансові піраміди цілком 
вписуються в цю доктрину. Тут пригадується гучний скандал з київським 
пастором «Посольства Божого» Сандеєм Аделаджою, який на богослужіннях 
переконував прихожан вкладати гроші в компанію “King’s Capital”, яка 
пізніше збанкрутіла, а гроші поділися невідомо куди.478 Загалом тенденція 
уподібнення християнства до бізнесу стає все дедалі відчутнішою і з часом 
може бути причиною витіснення з християнства головної його суті — духу 
Євангелії, натомість заміни його “бізнес-планом” глобального вживання 
релігії Христа у світ, повного прилаштування до його потреб, запитів і 
цінностей (які, як відомо, у переважній більшості не є високими і тому 
гідними людини, а навпаки — низькими, аморальними, тваринними). Так, 
римо-католицький кардинал Анджело Скола (до речі, ініціатор створення у 
Ватикані “Папської Ради у справах Нової Євангелізації”) закликає оновити 
парафії і церковні рухи, побороти таке явище, як уподібнення Церкви до фірми, 
церковних інституцій до бізнесових структур. “Часом домінує ментальність 
фірми і логіка підприємства, - зауважує кардинал. - Церква стає нудною і люди 
відходять, оскільки не відчувають, що у цієї “фірми” є щось спільне з їхнім 
життям”.479 Одначе, “спільне” з життям сучасної людини можна розуміти по-
різному: одні вважають, що слід тісніше наближати християнство до людини з 
її проблемами, потребами та світоглядними настановами, інші ж навпаки — 
обстоюють позицію, що християнство за жодних обставин не повинне 
“прогинатися” під світ, а повинне залишатися вірним новозавітним настановам 
не бути частиною світу. Що стосується католицизму, то ідея нової глобалізації 
розуміє “спільність” з життям людини передусім у духовному сенсі, тобто у 
поверненні християнству, якщо можна так сказати, колишнього статусу 
затребуваності, статусу актуальності Євангелії, бути чутливим до духовних 
запитів людей. В цьому відношенні ставка католицизму на глобалізм є одним з 
головних механізмів реалізації цих позицій. 

Відмітну рису “теології процвітання”, поруч із віровченням про 
“фінансове процвітання”, становить також “вчення про зцілення”. Тут слід 
згадати про колишнього лютеранського пастора зі Швеції, засновника руху 

                                                 
478 Зазначимо тут принагідно, що спеціалісти, проаналізувавши відео та аудіозаписи 
проповідей С. Аделаджі, прийшли до висновку, що пастор впливав на рішення членів церкви 
вкладати гроші в «King's Capital» за допомогою гіпнотичних технік (зазначимо, що загалом 
введення віруючого в особливий молитовний транс є доволі поширеною практикою в 
харизматичному русі). 
479 Запад нуждается в обращении в христианство // Terra Mariana: [Электрон. ресурс]. - 
Режим доступа: http://catholic.baznica.info/archives/5631 

297



“Слово Життя” У.Екмана. Останній оприлюднив власне віровчення про 
багатство і здоров’я, яке опісля стало офіційною доктриною “Слова Життя” 
(а згодом — “Руху Віри” чи “Слова Віри”): справжній християнин неодмінно 
мусить бути багатим і здоровим (у противному разі те християнство, яке не 
вчить цьому — є хибним). Назагал доктрина “Слово Життя” базується на 
наступних положеннях: 1. “вчення про віру” (лише той, хто має сильну віру, 
може бути зцілений, отримати відповідь на молитву); 2. “вчення про 
досягнення успіху” (Бог бажає фінансового процвітання віруючим у нього); 
3. “вчення про зцілення” (Бог бажає зцілити кожну людини); 4. “закони 
сіяння і жнив” (кожна людина може пожати те, що вона посіяла для Бога 
подібно до насіння, навіть якщо це стосується фінансів). 

“Теологія процвітання” обстоює “спільність” християнства із сучасною 
людиною, проголошує ідею про максимальне влиття релігії Євангелій у світ 
людини, власне, у світ чуттєво-матеріального, а не духовного буття — світ 
бізнесового прагматизму, підприємливого розрахунку, світ грошей, а значить 
світ чуттєвих втіх, грошей і влади як можливої життєвої самодостатності. “Я 
бажаю вам, щоб ваше життя і служіння були радикальними. Я наполягаю на 
цьому заради Слави Христа. Світ не прославляє Ісуса як найбільше Скарб. 
Здоров’я, багатство і процвітання — ось ті цінності, заради яких живуть люди. 
Той факт, що ми іноді використовуємо Ісуса, щоб отримати все те, до чого 
прагнуть і вони, зовсім ясно показує їм, що ми маємо ті ж цінності, що і вони, 
— і що серед цих цінностей немає Ісуса. Він є тільки вхідним квитком...”480. 

“Теологія процвітання” є реакцією на ті пріоритети, які висунула перед 
членами суспільства глобалізація, реакцією на нові, ліберальні, цінності, нові 
світоглядні настанови, що притаманні для нового, уніфікованого людства. 
“Теологія процвітання” сформувала і проголосила “нове християнство”, яке 
здійснює ставку на масову культуру, молодіжну субкультуру. Будучи 
надзвичайно чутливим, гнучким до вимог сучасності, воно в максимально 
короткий термін покриває проповіддю великі маси людей. Не випадково 
громади, які практикують “теологію процвітання” сьогодні є мега-церквами. 
Так, неохристиянський харизматичний рух, проголосивши право віруючого 
на всі блага світу, право на успіх і багатство, практично за чверть століття 
охопив чи не всю планету. 

Навернення в лоно таких конфесій вірян є доволі легким процесом, 
оскільки не вимагає особливих зусиль до зміни своїх усталених життєвих 
пріоритетів, оскільки традиційні євангельські уявлення про гріх, спасіння, 
рай і пекло повністю виключені з віровчення як ті, що “непривабливі”, 
“образливі” для більшості сучасних людей. Сконструйоване “теологією 
процвітання” християнство не лякає людину “Страшним судом”, а навпаки, 
— розуміючи все те, чим живе, що турбує людей у цьому житті, прагне 
зробити їхнє буття тут, на Землі максимально комфортним. “Теологія 

                                                 
480 Канлис Дж. “Наставление в христианской вере” Жана Кальвина. Букварь духовного 
развития: [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 
http://my.mail.ru/community/calvin.reformed./journal. 
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процвітання” у всіх її модифікаціях націлена на створення позитивних 
емоцій, формування “позитивного мислення” і “конструктивних кроків” у 
трьох основних сферах життя людини — фінанси, здоров’я, відносини з 
оточуючими.481 Відтак новозавітне віровчення про бідність, аскезу було 
замінене у “теології процвітання” “догматом споживацтва”. “Суть останнього 
догмату, - як зауважує російський вчений-економіст В.Катасонов, - гранично 
проста: Бог хоче, щоб усі були щасливі, а щастя — це перш за все високий 
рівень споживання різних товарів і послуг. Підвищуючи свої потреби і 
прагнучи їх максимально задовольнити, людина “виконує волю Бога”. При 
цьому допускаються потреби не тільки в життєво необхідних благах, але 
також в благах, які забезпечують комфорт, у розкоші, в розвагах”482. По суті, 
“теологія процвітання” являє собою “культ багатства”, уособлює таку собі 
гедоністичну “релігію грошей”. “На основі “теології процвітання” 
відбувається повне зрощення бізнесу і Церкви. Релігія на основі “теології 
процвітання” є на сьогоднішній день найбільш завершеною формою релігії 
грошей”483. 

Сьогоднішній неохристиянський харизматичний рух — це один із засобів 
інтеграції християнства у світ доби постмодерну. Не випадково “сучасні 
релігійні організації широко використовують методи комерційних 
організацій, великі церкви, по суті, є транснаціональними корпораціями”, 
серед яких “широко розвивається конкуренція на ринку релігійних 
товарів”.484 Більше того, популярність руху залежить ще й від того, громади 
його вірних не являють собою “церков” у їх традиційному, новозавітному 
розумінні: вони більше походять на шоу, а проповіді служителів нагадують 
бізнес-лекторії. Природне право кожного бути успішним, багатим, здоровим 
у харизматизмі поставлене на конвеєр: кожен реально може отримати все це і 
сповна, щоправда за умови наявності міцної віри. Якщо ж Бог не 
благословляє людину успіхом, багатством чи не вздоровлює її, то це означає, 
що сила віри є недостатньою для отримання цих “дарів”, а відтак завжди 
убезпечує носіїв “теології процвітання” від викриття у шахрайстві, 
використанні християнства як засобу самозбагачення. 

 
4.4. “Гібридна” ісламізація Заходу  

як четверта хвиля поширення ісламу 
 

                                                 
481 Катасонов В.Ю. “Теология процветания” как способ адаптации протестантизма к 
современному капитализму // Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология “денежной 
цивилизации”: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://finbook.news/kapital-
book/teologiya-protsvetaniya-kak-sposob-adaptatsii-10201.html. 
482 Катасонов В.Ю. “Теология процветания” и культ потребления // Катасонов В.Ю. 
Капитализм. История и идеология “денежной цивилизации”: [Електрон. ресурс]. — Режим 
доступу: http://finbook.news/kapital-book/teologiya-protsvetaniya-kult-10202.html. 
483 Там само. 
484 Минченко Т.П. Кризис идей секуляризма и религиозности в постсекулярном обществе 
// Вестник Томского государственного университета. -2013. - № 368. - С. 52. 
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Сьогодні ми є свідками нової, четвертої хвилі поширення ісламу у світі, 
проте хвилі особливої, “гібридної”, оскільки вона спричинена, не так 
прагненням мусульман поширювати іслам, як масовою міграцією останніх до 
“благополучних країн”, тобто зумовлена передусім соціальними і 
матеріальними мотивами. Своєрідність цієї хвилі полягає ще й у тому, що вона, 
по-перше, не викликана міграцією мусульман із колишніх африканських чи 
азійських колоній і виключно до західноєвропейських країн-метрополій, як це 
відбувалося протягом усього ХХ ст.485; по друге, не зініційована якоюсь 
однією з ісламських країн, як це було за часів Арабського халіфату чи 
Османської імперії. Четверта хвиля ісламу — це, так би мовити, 
“опосередкована” ісламізація християнського світу через масову, 
неконтрольовану, часом нелегальну міграцію мусульман із країн третього світу. 
Ця хвиля — вияв повзучої агресії “бідного” арабського світу проти “багатого” й 
“успішного” Заходу, в цьому й полягає її “гібридність”. 

Іслам нині розширюється за рахунок Заходу, межі ісламського світу 
сьогодні, як зазначає український ісламознавець М.Якубович, вже далеко “не 
в Стамбулі, а набагато західніше: у Парижі, Лондоні чи, скажімо, Брюсселі”, 
в той же час “серед мусульман Євросоюзу — (можна — П.П.) почути 
агресивну риторику проти “західних цінностей”. Пригадую випадок, коли, 
будучи співорганізатором однієї конференції, я запрошував до участі ректора 
ісламського навчального закладу з Нідерландів: ініціатори тієї зустрічі 
бажали почути думку “європейських мусульман” про буття ісламу у 
світських державах. На загальний подив вона стосувалася не можливостей, 
які відкриває вільне суспільство, а майже виключно загроз релігійності й 
інших негативів”486. 

Мігрантів із країн третього світу, зокрема ісламських кран, вабить на 
Заході, і передусім в Європі, високий рівень життя, соціальні стандарти, а все 
інше і головне - європейські цінності вони сприймають, як вимушену 
“обгортку для достатку”. Зазначимо принагідно, що мусульмани 
почуваються щасливими якраз у тих країнах, які з релігійних мотивів вони 
апріорі вважають їм ненависними, а це — Австралія, Канада, Велика 
Британія, Франція, Італія, Швеція, Німеччина, США, Норвегія, Голландія, 
Данія; натомість у таких традиційно мусульманських країнах, як Єгипет, 
Лівія, Марокко, Іран, Ірак, Ємен, Афганістан, Пакистан, Сирія, Ліван, 
Палестина (Сектор Гази) їх життя нестерпне. 

На прикладі Великої Британії, Франції, Бельгії, Німеччини видно, що 
мігранти з ісламського світу не прагнуть ставати європейцями: обстоюючи 
антизахідний, а часто й антихристиянський світогляд, вони тим само свідомо 
блокують власну інтеграцію в європейський простір. За словами очільника 
                                                 
485 Французькі мусульмани — нащадки вихідців з арабського Магрибу (Алжир, Туніс, 
Марокко); іспанські — Марокко; німецькі, голландські, австрійські і данські мусульмани — в 
основному нащадки турецьких іммігрантів; чимала частина британських мусульман (69%) — 
нащадки вихідців із Британської Індії (Пакистан, Бангладеш). 
486 Якубович Михайло. Говорити від імені ісламу // Український тиждень. - №13 (437). - 
31 березня 2016 р. 
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французьких мусульман Д.Бубекера, Європа скоїла помилку, коли прийняла 
надто багато їх під свій дах. Вони утворили великі поселення, групи, що 
жодним чином не інтегруються з господарями території. А ті з мусульман, 
що народилися в Європі, так само, як і їхні батьки неспроможні й собі знайти 
своє місце у європейській реальності. Це, у свою чергу, породжує серед них 
почуття розчарування, робить залежними від ідеології тотальної ісламізації 
Європи і, таким чином, створює ідеальний ґрунт для сповідування 
радикального ісламу487. 

Людина, вихована в умовах відсутності елементарних людських прав, 
релігійного диктату неспроможна осягнути переваг власної свободи, а тому 
нездатна жити у вільному демократичному суспільстві. Переїжджаючи до 
країн вільного світу, вона почувається тут чужою, а тому прагне 
перебудувати його (світ) під себе і якщо й не ісламізувати його, то, 
принаймні, арабизувати — світоглядно, культурно і релігійно облаштувати 
під себе. Подібна перебудова обумовлено спричинює ісламізацію традиційно 
християнського Заходу. 

Сьогодні іслам за темпами зростання в Європі давно вже перекриває 
християнство, поступово перетворюючи традиційно католицькі чи 
протестантські країни на ісламські. У лідерах тут Франція, в якій 
мусульманська громада є однією з найбільших в Європі (станом на 2015 р. 
громада нараховувала більш, ніж 6 млн осіб, мала 2100 мечетей). Показово, 
що більшість послідовників ісламу в цій країні є якраз або вихідцями з 
колишніх французьких колоній, або ж походять з арабських країн. При 
цьому, навіть ті з них, хто вже народився у Франції, воліють бачити цю 
країну, скоріше, ісламською, ніж світською488. А ось що стосується 
Німеччини, то в в ній мешкає сьогодні приблизно від 3,8 млн до 4,3 млн 
мусульман, а це десь 5% від загальної кількості німців 489. Якщо врахувати 
масову міграцію арабів упродовж 2015-2017 рр. із Близького Сходу і Північної 
Африки до ряду європейських країн, то статистика невтішна. За даними ООН 
лише у 2015 р. близько 1 млн нелегальних мігрантів прибули до Європи, від 
січня до липня 2016 року 438 тис. попросили притулку в Європі, з них 43% 
забажали жити в Німеччині490. 

Більшість мігрантів із мусульманських країн вважають Європу 
потенційно ісламською територією, а тому не визнають для себе чинними дії 
європейських законів. Неабияку роль в цьому відіграють релігійні переконання 
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— ставлення до іновірців як до невірних491, яких у різні способи слід 
переконати поважати закони шаріату і схилити дотримуватись мусульманських 
традицій і звичаїв. Наприклад, радикально налаштовані лондонські 
мусульмани, віком від 19 до 22 років, прагнуть навертати англійців в іслам, 
практикуючи, так званий, “ісламський” чи “шаріатський патруль”. Так, 
пристаючи до перехожих на вулицях чи громадських місцях Лондона, члени 
“патрулів” примушують їх, принаймні зовні, походити на мусульман, 
мотивуючи це тим, що Лондон “є мусульманська територія” 492. У Данії 
аналогічні “патрулі” ходять по супермаркетах Копенгагена і вилучають із 
полиць продукцію, яка не відповідає нормам шаріату. Особливо упереджено 
“шаріатські патрулі” розправляються з продуктами виробництва Ізраїлю 493. 
Аналогічні “патрулі” можна зустріти і в Австрії, і Бельгії, і Німеччині 494. 
Попри те, що місцеві ісламські організації офіційно засуджують дії подібних 
“патрулів”, факт лишається фактом — принаймні, якась частина мусульман у 
Європі налаштована поширювати ісламський світогляд саме через терор. Не 
випадково за терактами у Франції, Бельгії, США, Ізраїлі, а поруч у Туреччині, 
Іраку, Ірані, Афганістані здебільшого стоять ті, хто ідентифікують себе 
мусульманами. 

Антиєвропейські настрої серед мігрантів-мусульман у наші дні 
настільки високі, що, скажімо, Федеральний канцлер Німеччини Ангела 
Меркель змушена була неодноразово нагадувати їм, що вони мусять 
дотримуватися законів і мають бути готові до інтеграції, оскільки це їхній 
обов’язок495. А генеральний секретар Християнського соціалістичного союзу 
Андреас Шейер вважає, що необхідно культивувати, просувати і 
підтримувати “європейський тип” ісламу, а не той, що імпортується до 
Європи з мусульманського світу. “Ми не можемо миритися з таким 
становищем, коли з-за кордону до нас завозять екстремістські погляди і 
звичаї ... Європа повинна культивувати свій власний іслам”.496 Тому 
першочергово слід перекрити іноземні джерела фінансування мечетей, 
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створити умови для європеїзації ісламу, зокрема його інтеграції в німецький 
соціокультурний комплекс, а для цього, як мінімум, “мовою віровчення в 
мечетях мусить стати німецька мова”. Це означає, що “всі імами мусять 
навчатися в Німеччині і при цьому повинні поділяти наші головні цінності - 
заявив А.Шейер. - А ті, хто не хоче інтегруватися, змушені будуть виїхати. 
Ми повинні покласти край цій інтеграційній вигадці. Політика 
мультикультуралізму зазнала краху. Тих, хто не зумів або не захотів 
інтегруватися, чекає депортація з Німеччини”497. Подібну позицію 
обстоюють й інші країни Євросоюзу. 

Водночас офіційний Берлін підкреслює, що сам по собі іслам є мирною 
релігією, а А.Меркель прямо заявляє, що “іслам не є джерелом тероризму”498. 
Тоді виникає питання: хто ті люди, які є винуватцями численних терактів і 
кримінальних злочинів на релігійному ґрунті у Європі? — Вони воліють, аби 
світ їх знав саме, як мусульман, які воюють з невірними, в різні способи 
завойовуючи для ісламу нові території. 

“Я скажу щось, що може видатися дивним, але вибачте, - зауважує 
прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. - Ісламу не місце в Словаччині. 
Якщо хтось хоче, щоб я заявив про бажання мультикультурності 
Словаччини, що кожен може робити тут, що хоче, що Словаччина зміниться, 
то варто нагадати про суть нашої країни”. “Я вже говорив, що не хочу 
інтегрованої мусульманської громади в Словаччині. Не хочу десятків тисяч 
мусульман, які будуть просувати свій спосіб життя”. На думку прем’єра, 
мусульмани здатні змінити характер країни, і це є проблемою, а “ми не 
хочемо зраджувати традиції нашої країни”499. 

А ось позиція прем’єр-міністра Австралії Кевіна Радда. “Наша нація 
розвивалася протягом двох століть боротьби, випробувань і перемог 
мільйонів чоловіків і жінок, які шукали свободу”. “Більшість австралійців 
вірить в Бога. Це не якийсь політичний імпульс правого християнського 
крила, а факт, тому що християни, чоловіки і жінки, заснували нашу націю, і 
це чітко задокументовано. Відповідно, це нормально — відображати це на 
стінах наших шкіл. Якщо (християнський — П.П.) Бог вас (мусульман-
мігрантів — П.П.) ображає, я пропоную вам вважати іншу частину світу 
вашим новим домом, оскільки Бог — частина нашої культури”. “Ми будемо 
приймати ваші вірування, і не будемо питати чому. Єдине, про що ми вас 
просимо — аби ви сприймали наші, і жили в гармонії і мирно 
насолоджувалися цим із нами”. “Це — наша країна, наша земля, і наш спосіб 
життя, і ми надаємо вам можливість користуватися всім цим. Але якщо ви 
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почали скаржитися, плакати … і вам заподіюють корчів наш прапор, наші 
обітниці, наші християнські вірування або наш спосіб життя, я надзвичайно 
підтримую вашу можливість скористатися перевагою ще однієї великої 
австралійської свободи: правом виїхати”. “Якщо ви тут нещасні, тоді їдьте 
геть. Ми не змушували вас приїжджати сюди. Ви попросилися бути тут. 
Отже, приймайте країну, яка прийняла вас”. “Іммігранти, а не австралійці, 
повинні адаптуватись...”, - висновує голова уряду Австралії500. 

Німеччина, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Австрія і Латвія 
допоки планують обмежитись забороною на носіння жінками нікабу і 
паранджі. Так, міністр юстиції Латвії Дзінтарс Расначс переконаний, що 
прибулі іммігранти повинні поважати культурні традиції країни, а закон 
змушений вживати водночас і “запобіжні заходи”. Таким чином, “ми не лише 
захищаємо латвійські культурно-історичні цінності, але й культурно-
історичні цінності Європи”. Коментуючи заборону на носіння 
мусульманками традиційного одягу, колишній президент Латвії Вайра Віке-
Фрейберга зазначила, що ті, що носять нікаб чи паранджу “у терористичний 
час”, складають “небезпеку для суспільства”, оскільки, за її словами, “будь-
хто може перебувати ... під паранджею”, навіть “ракетна установка”501. 

Вихідці з мусульманських країн Близького Сходу, Центральної Азії та 
Північної Африки, переселяючись до країн Заходу, прагнуть нав’язувати 
тамтешнім корінним мешканцям притаманні для ісламського середовища 
релігійну й культурну парадигми. Вважаючи ту чи іншу західну країну як 
потенційну мусульманську територію, вони розглядають її (цю країну) через 
призму ісламських традицій і релігійного права. У місцях компактного 
проживання мусульмани-мігранти самоорганізовуються у культурно-
релігійні земляцтва, не рідко закритого типу, часто трапляються випадки, 
коли мусульманські квартали оголошуються “вільними від європейців” 
територіями, на яких панує “лише істинна віра”. 

Так, у німецькій федеральній землі Бремен, зважаючи на чималу кількість 
тамтешніх мусульман, прийшлося визнати іслам офіційною релігією. У 
Німеччині таке сталося вперше. За словами ізраїльського журналіста Макса 
Люр’є, “легалізація ісламу в одній, окремо взятій землі Німеччини виглядає не 
настільки жахливо”, “але за Бременом, як повідомляють німецькі ЗМІ, 
узаконити іслам готові ще влади трьох регіонів, у тому числі Нижньої Саксонії, 
де, до речі, проживає чимало євреїв із колишнього СРСР, які влаштувалися в 
Німеччині і переконані, що в цій країні їм більше нічого не загрожує”. — 
“Може бути, і не загрожує. Але чомусь порівняно недавно німецький бундестаг 
до такої міри перейнявся зростанням антисемітських настроїв в країні, що 

                                                 
500 Премьер-министр Австралии снова сделал это! // NoNaMe. - 21 июня 2010: [Електрон. 
ресурс]. — Режим доступу: http://nnm.me/blogs/natandr/premer-
ministr_avstralii_snova_sdelal_eto/. 
501 Islamic face veil to be banned in Latvia despite being worn by just three women in entire 
country // The Independent. - Thursday 21 April 2016: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.independent.co.uk/news/islamic-muslim-face-veil-niqab-burqa-banned-latvia-despite-
being-worn-by-just-three-women-entire-a6993991.html. 

304



прийняв спеціальну резолюцію, яка визначає ненависть до євреїв як “особливу 
небезпечну форму ксенофобії”. При цьому зазначалося, що за антисемітськими 
інцидентами стоять переважно мусульманські екстремісти, підбурювані своїми 
духовними наставниками. А згідно зі звітом Центру Кантора, зростання 
антисемітських проявів у Німеччині в період із 2010 по 2012 рік перевищило 50 
відсотків”502. 

А ось у столиці Норвегії, яка донедавна вважалася “раєм для 
мусульманських переселенців з країн Азії та Африки”, організація 
“Суннітський фронт” (Ансар ас Сун) влітку 2016 р. зажадала незалежності від 
Норвегії для Грьоннланна — одного з центральних кварталів Осло, більшість 
жителів якого — мусульмани. “Ми не хочемо бути частиною Норвегії і ми не 
вважаємо правильним залишити Норвегію, оскільки народилися і виросли тут ... 
Залиште Грьоннланн і дайте нам можливість керувати ним за законами шаріату. 
Ми не хочемо жити з брудними чудовиськами на кшталт вас. ... Не змушуйте ж 
нас робити те, чого ще можна уникнути. Це не погроза, але лише слово правди і 
справедливості...”503. Але якщо це не погроза, то що тоді буде погрозою — 
насильство, терор, вбивства? 

Водночас тотальнізація антизахідних настроїв у мусульманському світі 
починає призводити до того, що дедалі більше людей, переважно молоді, 
стають проникатись симпатією до західної культури, західних цінностей, до 
західного світу в цілому. Подібні симптоми спричинені економічними і 
соціальними чинниками і, як не дивно, релігійними і культурними 
відмінностями. Економічний занепад більшості мусульманських країн, 
зростання рівня безробіття, відсутність світської освіти і науки, відсталість 
медицини, злидні, корупція, клановість уряду й суспільства, військові та 
політичні конфлікти — ось що нині провокує прозахідний світогляд у 
закритих від сторонніх впливів мусульманських суспільствах. Так, 
принаймні 50 із 57 мусульманських країн перебувають в економічно 
непридатних умовах. Відтак все більше людей пов’язують перспективи для 
власного життя із західними країнами, які в економічному і соціальному 
сенсі є успішними. А те, що західний світ, у порівнянні з ісламським, є 
“іншим”, тільки грає на користь переосмислення життєвого кредо, традицій 
та звичок і, як наслідок, відходу і від ісламу як основи цього кредо. 

Наведемо свічення одного мусульманина: “Мусульманський світ стоїть 
на місці. Молодь в силу свого природного єства, завжди схильна до прогресу 
і руху вперед, а шейхи і сучасне духовенство не дають можливості для цього 
руху. ...Наші шейхи довели Ісламський світ до стану болота. А молоді не 
дуже хочеться жити в болоті, де немає місця ні мистецтву, ні музиці, ні 
живопису, ні науці, ні філософії і роздумів, ні альтернативній точці зору, а є 
тільки сліпий релігійний догматизм, за недотримання якого можуть ще і 
вбити. Жити в такому суспільстві нестерпно, нудно, одноманітно. Західна 
                                                 
502 Юденфрай: толерантная Европа избавляется от евреев // ИноСМИ.- 05.02.2014: 
[Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://inosmi.ru/world/20140205/217202176.html. 
503 Норвегия доигралась // NewRezume.org. - 21 Октября 2016: [Електрон. ресурс]. — 
Режим доступу: http://newrezume.org/news/2016-10-21-17082. 
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цивілізація на цьому тлі виглядає як єдина яскрава альтернатива. Ось тому 
все більше і більше мусульманської молоді воліють залишити своє “болото” і 
почати нове життя в “яскравій альтернативі””504. 

Тому, не бачачи у мусульманському світі перспектив і надій, 
пов’язуючи економічну відсталість, соціально-політичну недорозвиненість 
своїх країн з ісламом як офіційною державно-політичною ідеологією, все 
більше молоді схиляється до вчинення так званої “хіджри” (переселення) до 
економічно успішних країн.505 Ці молоді мусульмани, переселяючись на 
Захід, зацікавлені у своїй інтеграції в соціокультурний простір західного 
світу. Не виключено, що саме від таких молодих мусульман буде залежати 
те, яким буде “європейський іслам” у майбутньому (і чи він взагалі буде, 
оскільки для цього іслам традиційний, арабський мусить обов’язково бути 
вивільнений від антизахідних парадигм, а це не така вже й проста справа). 
Між тим, обстоювання прозахідних симпатій серед мусульманської молоді 
допоки не є масовим явищем — це, швидше, виняток із правил, оскільки 
мультикультуралізм як такий неприйнятний для сповідників ісламу. 

Поруч із цим, мусульманами сьогодні стають чимало й корінних 
європейців. І це при тому, що Коран категоричний у ставленні до 
інакомислячих, повчає про неприязнь до іншого релігійного світогляду. Так, у 
Великій Британії лише в 2011 р. повідомлялося про 100 тис. новонавернених 
мусульман (66% з яких - жінки), при чому близько 5200 британців прийняло 
іслам у школах і у в’язницях. І ця кількість з кожним роком тільки 
збільшується. Ця статистика стосується корінних британців. А якщо сюди 
додати мігрантів, то іслам скоро кількісно перекриє у цій країні християнство. У 
Нідерландах до 50-х років м.ст. мусульмани складали незначний відсоток, але 
вже до 2004 року їх кількість сягнула майже 1 млн осіб. На кінець першого 
десятиліття ХХІ ст. відсоток мусульман у таких країнах, як Австрія і Швеція 
становив вже 5% від загальної кількості населення, а в Норвегії — 10% 506. 

У чому полягає секрет популярності ісламу серед неофітів з корінних 
європейців? Що змушує їх ставати мусульманами? Надто переконливими з 
цього приводу є думки німецького публіциста російського походження 
М.Румер-Зараєва. Він зауважує: “У ХХ столітті християнські місіонери всіх 
конфесій зробили ставку на “місію на зрозумілій сучасній людині мові” — і 
програли. Мусульманські місіонери зробили ставку на вірність старовині, 
вірність традиції — і виграли. У католицьких храмах замість латини зазвучали 
місцеві мови — і храми спорожніли. У новозбудованих мечетях звучать 
молитви тільки арабською — і мечеті наповнені молільниками, серед яких 
нерідко зустрінеш “корінного” європейця. Характерно, що в європейських 
країнах новонавернені мусульмани приймають саме строго традиційний варіант 
ісламу, тоді як ісламський модернізм знаходить своє поширення переважно 
                                                 
504 Почему мусульманская молодежь отходит от ислама? // Вконтактi: [Електрон. ресурс]. 
— Режим доступу: https://vk.com/wall-38141384_424245. 
505 Там само. 
506 Сколько в Европе живет мусульман // Euromag. - 14 января 2015: [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.euromag.ru/catalogs/stat/40825.html. 
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серед мусульман за народженням. За словами неофітів, приваблює їх саме 
традиціоналізм ісламу”507. 

Попри його антизахідну риторику, на відміну від сучасного 
християнства — це стиль життя, система особливих моральних координат, 
схема організації людського буття, регулятор соціальних відносин. Саме це 
робить іслам привабливим для корінних європейців. На відміну від сучасних 
християн (передовсім католиків і православних), всі мусульмани, незалежно 
від освіти чи соціального походження, знають засадничі положення ісламу, 
відомі ще, як “п’ять стовпів”. Переважна більшість мусульман уникають 
всього того, що забороняє їхня релігія, що неприйнятне з позиції законів 
шаріату. Однак головною перевагою ісламу є обстоювані ним уявлення про 
шлюб як союз чоловіка і жінки, сім’ю і, відповідно, про материнство і 
дитинство. Позашлюбні зв’язки, статеві відносини між особами однієї статі 
неприпустимі, оскільки вважаються джерелом розкладання особистості, а в 
кінцевому рахунку — моральної й фізичної деградації суспільства508. 

Однак в останні роки в середовищі переважно російських і 
російськомовних мусульман стали поширюватись ідеї так званого 
“коранізму”, згідно з яким основою і критерієм ісламського віровчення 
проголошується винятково коранічні тексти, мотивуючи це тим, що тільки 
Коран є священною книгою від Всевишнього (Аль-хіджр, 9). Натомість 
хадиси (висловлювання пророка Мухаммеда) і традиційні мусульманські 
передання “кораніти” виводять до розряду необов’язкових “казок перших” 
послідовників вчення пророка, засуджуються ними, як “предмет 
розбіжностей серед різних груп мусульман”509. 

І хоча кількісне зростання ісламу в Європі відбувається не лише за 
рахунок мігрантів із мусульманських країн, а й корінних європейців, 
кількісну основу “європейського ісламу” будуть становити таки вихідці з 
мусульманських країн та їх нащадки, народжені в Європі, а тому саме вони 
будуть визначати його віросповідну стратегію, принаймні, на декілька 
прийдешніх десятиліть. Французький політичний коментатор і економіст 
Чарльз Гейв оприлюднив невтішний прогноз для “старої” Європи, а саме — 
через 40 років Європа стане мусульманською. Тримаючи на увазі той факт, що 
французка в середньому народжує 1,4 дитини, тоді як поруч мусульманка 
іммігрантського походження — 3,4-4 дитини, дослідник висновує: “...Не 
більш, ніж через 40 років можна бути повністю впевненим у тому, що в 
Австрії, Німеччині, Іспанії, Італії, Бельгії та Голландії буде мусульманська 
більшість населення. Це не передбачення, а підрахунки, і я навіть не беру до 

                                                 
507 Михаил Румер-Зараев: Религия без тайны // Радио Свобода. - 12 Июль 2017: [Електрон. 
ресурс]. — Режим доступу: https://www.svoboda.org/a/28577060.html. 
508 Ислам // Википедия: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам. 
509 Хайбуллин Ишмурат. Лжекораниты — пятая колонна в исламе // Поистине. - 
16.11.2017: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://poistine.org/lzhekoranity-pyataya-
kolonna-v-islame. 
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уваги новоприбульців”510. Цей прогноз підтверджує й дослідницький центр 
“Pew Research Center”, який, фіксуючи високу народжуваність у мусульман, 
констатує, що якщо нинішні демографічні тенденції збережуться, то число 
прихильників ісламу перевищить кількість послідовників християнства до кінця 
цього століття. Між тим у “Pew Research Center” не схильні передчасно 
драматизувати ситуацію, вважаючи, що іслам поки не становить для європейців 
серйозної загрози 511. Існує ймовірність того, що “етнічні” мусульмани стануть 
приймати європейські цінності, а тому якась одна частина з них навернеться у 
християнство, а інша — буде носієм відмінного від арабського європейського 
ісламу. 

Поширення на європейському просторі ісламу арабського типу яскраво 
доводить поступову втрату європейським християнством своїх позицій в 
Європі, його нездатність виживати, захищати себе в умовах постмодерного, 
постсекулярного світу. Християнська ідея любові до ближнього, 
євангельська настанова всепрощення нині працюють проти європейців — 
постають інструментом вкорінення нехристиянських ідей у традиційно 
християнському середовищі Європи. Приміром, оскільки католицизм таки 
втрачає свою природну європейську ексклюзивність, сьогоднішня політика 
Ватикану спрямована передусім на відродження католицького християнства в 
Європі. Щоправда, реалізувати це буде не просто, оскільки європейці все 
більше перестають бути церковно-належними віруючими, вважаючи, що 
духовність існує і поза межами конфесійно організованого християнства, не 
кажучи вже про тих, хто відійшов від католицизму, ставши агностиком. Як 
зауважує сучасний французький публіцист Жан-Луї Аруель, європейська 
система людських прав і свобод, в основі якої лежить відсутність дискримінації 
— ось, що нині руйнує Європу, робить її практично безсилою у “протистоянні з 
утвердженим на її території ісламом”, поступово перетворюючи її з 
християнського на ісламський континент512. Все це викликає неабияке 
занепокоєння європейців. Саме в цьому і полягає “гібридність” сучасної хвилі 
поширення ісламу у західному світі. Саме вона (гібридність) сьогодні постає 
новим організаційним виявом ісламу, новою формою розширення його 
інституалізаційного виходу у світ і водночас механізмом його нової ісламізації. 
Водночас хотілося б вірити, що у процесі цивілізаційного дрейфу Європи від 
християнства до ісламу буде випрацюваний інший, відмінний від арабського 
типу, іслам європейський, в основі якого будуть враховані традиції 
європейського гуманізму, буде покладена ідея гуманності як одна із найвищих 
людських цінностей. 

                                                 
510 Европа станет мусульманской через 40 лет // Muslim.kz. - 29.09.2017: 
http://muslim.kz/ru/news/10219-evropa-stanet-musulmanskoi-cherez-40-letfunction-return-
thisthis.html. 
511 Ислам может стать самой популярной религией // GoGetNews. - 1 марта 2017: 
[Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://www.gogetnews.info/news/science/150781-islam-
mozhet-stat-samoy-populyarnoy-religiey.html. 
512 Для борьбы с исламизмом пора покончить с религией прав человека // ИноСМИ. - 
01.08.2016: [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://inosmi.ru/politic/20160801/237396299.html. 
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4.5 Український релігійний плюралізм в його природі  

та організаційних виявах 
 
Україна – релігійно плюральна країна з часу появи її на карті світу. Вже в 

першому її владному утворенні Києво-Руській державі співіснували вірування у 
своїх богів язичників різних племен, спробу поєднати яких в один пантеон 
прагнув здійснити (правда, безуспішно) князь Володимир у 982 році. По-своєму 
сприйняв наш народ у свій духовний світ і християнство після його охрещення 
князем Володимиром у 988 році. Він поєднав у своїх віруваннях цю релігію з 
язичництвом, а відтак став двовірним. Та інакше й не могло бути. Язичництво – 
це релігійна картина природи і діяльності людини в ній. Християнство ж – це 
релігійна картина людини у її відносинах з іншими людьми і Богом. Саме тому, 
прийшовши на наші терени, християнство, із-за відсутності в нього якогось 
свого специфічного природобачення, не могло замінити, а чи ж витіснити 
язичництво. Воно охристиянізувало його. Тому ми й маємо нині у віруваннях 
народу практично не чисте християнство, а християнізоване язичництво і 
водночас оязичнене християнство. Цей синкретизм є однією з підвалин тієї 
релігійної плюральності, яка характеризує духовний світ нашого народу. 

Україна, як це відомо, є межовою країною. Вона розташована на 
пограниччі Сходу і Заходу, християнства та ісламу, двох основних течій 
християнства – православ’я і католицизму. Це зумовлювало те, що на її 
території здавна проживають поруч представники різних релігійних вірувань. 
Таке сусідство, постійне спілкування, навіть співжиття різних вірувань 
формувало переконання, що релігійність є чимось особистісним, що із-за 
відмінності у віруваннях не слід допускатися ворожнечі, якихось протистоянь, 
упереджень, що іншу релігійність слід сприймати з певною байдужістю і 
толерантністю. 

Ще одне. Є два психологічні типи народів – екстраверти й інтроверти. 
Екстраверти, як відомо, прагнуть розширити свої впливи і володіння, території 
проживання. Типовий приклад – московити, які в своїх устремліннях 
прихопити чужі землі дійшли аж до Аляски, приросіянили Прибалтику, Кавказ і 
Причорномор’я. Нині прагнуть своєю фашистською агресією прикарманити й 
Україну. Вони діють за принципом відомої їх пісні: „Всё, что мною пройдено, 
всё вокруг моё”. Українці – інтроверти. Їм багато, а тим більше чужого, не 
треба. Вони байдужі і до вірувань іншого, не прагнуть його переінакшити на 
лад своєї релігійної духовності, зробити „своїм”. А відтак - українці толерантні 
до носіїв інших вірувань. 

Релігійність українського народу кордоцентрична. Це означає, що в 
світогляді українця основну роль – мотиваційну і рушійну – відіграють не 
розумово-раціональні сили, а світ емоцій, почуттів. Кордоцентрична 
релігійність є надто простою. Це – релігійність серця. Вона не потребує 
створення якихось затеоретизованих богословських систем, де, власне, частіше 
всього й виникає міжконфесійне протистояння. Притаманне українцям чуттєво-
релігійне ставлення до життя не формує якусь ворожість до носіїв інших 
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вірувань, бо ж емоційний світ віруючих різних конфесій майже співпадає. 
Відтак в іншому вони не вбачають якогось ворога. Серед українців часто можна 
почути, що католики, як і православні, “вірять в єдиного Бога і в Ісуса Христа, 
тільки в них по-іншому правиться” (тобто по-іншому виконуються обряди). До 
євреїв українець також ставиться з повагою, бо ж вони, як заявляли опитувані 
під час соціологічних досліджень, також “вірять в єдиного Бога” і мають “міцну 
віру”. 

Своє ставлення до інших людей українець вимірює не їх конфесійністю, 
світоглядними орієнтаціями, а їх діяльністю. Тому він толерантний навіть до 
атеїста. Аргумент при цьому звучить приблизно такий: “Дарма, що він не 
молиться Богу, але він заслужив собі місце на тому світі справами своїми”. 

Світоглядну плюральність і поліконфесійність на теренах України 
забезпечувало також завжди співчутливе й доброзичливе ставлення українця до 
знедолених, скривджених. Може тому він спокійно прийняв на свої землі 
вигнаних з Європи євреїв, соцініан та антитринітаріїв - з Польщі, старообрядців, 
молокан і духоборів - з Росії. Зрозуміло, що це також формувало 
поліконфесійну карту України. 

Цивілізовано Україна вирішувала й проблему кримськотатарського 
народу. Тут ми докорінно відрізнялися від вирішення Росією чеченської 
проблеми. Обидва ці народи – чеченці і кримські татари - були виселені з їх 
етнічних територій. Але кримо-татари були більше скривджені, а тому вони 
мали більше мотивів для конфліктного вирішення своїх проблем. Але це не 
трапилося, бо Україна, шануючи їх людську гідність, пішла на прямі контакти 
своєї вищої влади з їх лідерами. Внаслідок цього кримо-татари постали у нас не 
як “особи мусульманського віросповідання”, а як повноправні і повноцінні 
учасники всіх державних і суспільних процесів. Відмінна конфесійність при 
цьому була вже їх особистою справою, особистим вибором. Її українська 
держава не виставляла як чинник якихось протистоянь. То ж пошанування 
людської гідності, піднесене на рівень національних стандартів, забезпечує в 
Україні толерантність міжконфесійних відносин.  

Все вище сказане дає підставу для висновку, що релігійний плюралізм 
має в Україні свої історичні та ментальні корені. Історія формувала 
Україну конфесійно плюральною. Вона ж водночас виховувала в українця 
свідомість релігійної толерантності. 

Нині ми маємо в Україні офіційно зафіксованих більше ста різних 
релігійних течій і церков. Якщо на перших етапах становлення нашої 
незалежної держави й виникали міжконфесійні чи міжцерковні конфлікти, то 
вони мали не релігійне, а матеріальне підгрунтя, зокрема проблему володіння 
храмами. Відомо, що в 1946 році комуністична влада заборонила діяльність в 
Західній Україні Греко-Католицької Церкви, а належні її десь понад три тисячі 
храмів передала Православній Церкві Московського Патріархату. Після 
здобуття Україною незалежності греко-католики вийшли з підпілля і поставили 
питання про повернення їм храмів. Замість того, щоб це повернення провести 
цивілізовано, а для себе побудувати нові храми, Церква Московського 
Патріархату спровокувала в західному регіоні нашої країни міжконфесійні 
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конфлікти, які зрештою закінчилися не на її користь. То ж коли зараз 
Московський Патріархат звинувачує опосередковано Ватикан за розгром трьох 
своїх єпархій в Галичині, то ці звинувачення абсолютно безпідставні. Москві їх 
треба зорієнтовувати на свою адресу. Вважаємо, що міжконфесійна ворожнеча 
в Західній Україні була провокується ззовні для того, щоб дестабілізувати 
зрештою у нас політичну ситуацію, подати нашу країну в очах світової 
громадськості як недемократичну, нетолерантну. Але українська влада змогла 
вирішити і цю проблему. В одному з конфліктних поселень було побудовано 
ще новий храм, в другому – організували почергові богослужіння, в третьому – 
громада Церкви Московського Патріархату сама по собі розпалася. 

В 1991 році Верховна Рада України прийняла Закон “Про свободу совісті 
і релігійні організації”. Хоч цей Закон і був прийнятий ще в комуністичні часи, 
але він, як на сьогодні, є одним із найдемократичніших у світі. Закон врахував 
демократичні принципи міжнародних правових документів з свободи релігії. 
Плюральність українського суспільства він закріпив законодавчо: 

1. Насамперед Закон утвердив свободу віросповідань. Він дає право будь-
якій конфесії на офіційну реєстрацію її організацій, на свою особливу 
діяльність, але водночас не робить це право обов’язковим. Відтак маємо 
зареєстрованими більше ста різних релігійних течій і спільнот. Десь біля двох 
десятків діють без реєстрації. 

2. Закон не обмежує права громадян перед Законом із-за якоїсь їх 
релігійної належності чи особливої конфесійної організації та діяльності, але 
водночас застерігає від використання релігії для розпалювання пов’язаної з 
релігією ворожнечі й ненависті, ображання почуттів громадян. 

3. Закон декларує рівність всіх релігій, віросповідань та релігійних 
організацій перед законом, недопущення встановлення будь-яких переваг або 
обмежень якоїсь релігії, віросповідання чи релігійної організації. 

4. Закон забороняє будь-яку політичну діяльність релігійних організацій, 
причетність їх до політичного життя, а відтак і визнання в той чи інший спосіб 
якоїсь релігійної організації (Церкви) державною, підключення окремих 
релігійних організацій до виконання державних функцій чи одержання 
державного фінансування. Церква відокремлена у нас від держави.  

5. Релігійний плюралізм в країні забезпечує також відокремлення школи 
від Церкви. Державна освіта у нас є світською. Вона через різні релігієзнавчі 
дисципліни, які читаються в статусі обов’язкових у всіх вузах, дає об’єктивні, 
конфесійно неупереджені знання про різні релігії, формує толерантні 
міжконфесійні відносини. 

6. Закон не забороняє місіонерську діяльність будь-якої конфесії, в тому 
числі й зарубіжне релігійне місіонерство, хоч останнє подеколи надто вороже 
сприймається історичними церквами. 

Якщо в комуністичні роки в Україні діяло всього 9 офіційно 
зареєстрованих Церков і релігійних течій, то в 1991 році їх було вже 42. Тут дав 
себе знати демократизм перших років суспільного життя незалежної України. 
Нині релігійних течій нараховується десь біля 120 різного віросповідного 
коріння - християнського, орієнталістського, рідновірського й іншого, зокрема 

311



етнічного і синтетичного. Думаю, що ще більше десятка різних релігійних 
спільнот у нас залишаються з тих чи інших причин незареєстрованими.  

Чим же зумовлене таке велике конфесійне різноманіття в Україні? Вище 
ми частково наголосили на ролі особливостей нашого історичного середовища 
в цьому. Історія буття українців як етносу внесла помітні корективи у нашу 
конфесійну карту. Нинішньому конфесійному різноманіттю сприяли і сприяють 
ряд чинників. Перший – відзначене вище наше межове розташування між 
Сходом і Заходом, між двома світовими релігіями – християнством та ісламом, 
між двома основними течіями християнства – православ’ям і католицизмом. 
Друге – відсутність в Україні протягом століть національної держави, що не 
сприяло утвердженню на наших теренах своїх національних церков, а також 
особлива ментальність місцевих управлінців, для яких українсько-національне, 
в тому числі і національно-церковне, в переважній більшості регіонів не стало 
святинею. Третє – урбанізація, яка створила умови, коли на релігієвибір 
особистості, зокрема у великих містах, вже не впливає усталена громадська 
думка чи сімейна традиція. Четверте – відсутність відпірності, скажу образно - 
конфесійної екології, у наших історичних церков, їхня нездатність до 
місіонерської роботи. П’яте – матеріальна скрута традиційних церков, які 
нездатні налагодити таку благодійницьку, освітню чи видавничу діяльність, як 
можуть це зробити привнесені в Україну в останнє десятиліття конфесії або 
протестантські спільноти, що одержують значну матеріальну допомогу від 
своїх зарубіжних одновірців. 

Окремо слід сказати про роль міжнародного (точніше – закордонного) 
чинника в плюральності релігійної мережі України. Тут виокремимо наступне: 
1. Ми не маємо спеціальних законів, які б обмежували втручання зарубіжних 
релігійних центрів у внутрішнє релігійне життя України, творення ними у нас 
своїх релігійних організацій, які б регулювали відносини певних наших 
релігійних інституцій з їх конфесійними центрами за кордоном. 2. Продовжує 
діяти та система інституційного підпорядкування в релігійній сфері зарубіжжю, 
що склалася в часи, коли у нас практично була відсутня свобода віросповідань, 
Україна не була незалежною країною 3. Надто ми вже толерантні і міжнародно 
законопослушні при прийняття на свої терени різних зарубіжних релігієтворів, 
легко йдемо на їх реєстрацію і офіційне визнання, дозволяємо вільне 
місіонерство представників зарубіжних релігійних центрів. 4. Ми також 
податливі і до зверхницьких зазіхань із-за кордону - або зарубіжних релігійних 
центрів, або й інших держав, зокрема фашистської Московії - на наші релігійні 
громади чи то під приводом плекання-захисту якоїсь єдності канонічної 
території, чи то під приводом забезпечення нормальної діяльносфті певної 
національно-меншинної спільноти, російськомовних, опікування інтересами 
наявних у нас національно-релігійних меншин. Я б сказав так: ми вже надто 
багато даємо свобод у діяльності релігійно-національних меншин, особливо 
російської, угорської, вірменської, єврейської, румунської і польської. За 
допомогою посольств своїх матірних держав вони творять у нас в Україні 
практично свої паралельні державні структури, діяльність яких інколи носить 
явно відцентровий характер. Згадаймо для прикладу, в якому антидержавному 
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контексті щодо України російська спільнота і Православна Церква Московської 
юрисдикції обстоює у нас двомовність, ставлячи російську мову на рівень мови 
титульної нації, вимагаючи від Українського уряду діяти на міжнародній арені 
так, як то бажано державі колишньої її колонізації. У цьому Московській 
Церкві допомагають ті релігійні спільноти, які у своєму богослужбовому 
вжитку нехтують державною мовою народу, який прийняв їх на своїх теренах. 
Якщо на основі національної самоідентифікації і з’являються у нас 
національно-релігійні меншини (німецькі чи шведські лютерани, корейські чи 
чеські баптисти, болгарські чи грецькі православні, російські старообрядці чи 
щось подібне), вони все ж мають ідентифікувати себе насамперед громадянами 
України, а не Росії, Ізраїлю, Німеччини та ін., працювати на нашу державу, а не 
жити за біблійним приписом „у світі і не від світу”. Навіть мовна 
зорієнтованість цих спільнот на російську мову, а відтак ігнорування 
української як державної, засвідчує їх чужісь в українському національно-
визвольному і українсько-відроджувальному процесі. 

Варто тут сказати й про збереження нашими баптистами і адвентистами у 
своїй діяльності євроазійства, яке мало чим відрізняється від путіно-
кирилівської концепції «русского мира» з її фашистською орієнтацією на 
поглинення України. 

Україна є релігійно плюральна країна. Вважаємо, що її конфесійна 
мережа вже склалася. Якщо й появляться ще якісь нові релігійні рухи, то вони 
вже не матимуть свого успіху, лишатимуться на рівні одиничних громад. 
Віруючі люди у своїх конфесійних уподобаннях вже в основному визначилися. 
Маємо навіть процес згортання діяльності деяких нових, як для України, 
релігійних течій-організацій. 

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконфесійною 
країною без якихось гучних “релігійних війн” служить наша історична 
традиція, демократична законодавча база, відсутність державної Церкви, 
діяльність Міжцерковної Ради й інших міжконфесійних всеукраїнських 
об’єднань, Українського Біблійного Товариства, цілого ряду громадських 
міжконфесійних утворень, зокрема такого як Міжнародна Асоціація релігійних 
свобод. У формуванні віротерпимості й утвердженні свободи віросповідань 
значну роботу проводять Відділення релігієзнавства Національної Академії 
наук України й Українська Асоціація релігієзнавців. Щороку вони проводять до 
десятка наукових конференцій, в роботі яких беруть участь представники 
різних конфесій. Ці інституції видруковували донедавня з інформаціями про 
життя і діяльність різних конфесій України і світу щомісячний часопис 
“Релігійна панорама” (вже видрукувано біля ста тридцяти чисел), друкують 
щорічник „Релігійна свобода”(наявні 20 чисел). Вийшли у світ книги 
десятитомної “Історії релігії в Україні”, де в толерантній і об’єктивній формі 
дається описання різних конфесій українського релігійного поля в їх історії і 
сьогоденні. Зокрема в 7 і 8 томах «Релігійні меншини України» й «Нові релігії 
України» описано 102 конфесії. Толерантизації відносин між конфесіями і 
церквами сприяють ті Дні релігійної свободи, які цими науковими інституціями 
разом з Державним департаментом у справах релігій і національностей 
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проводяться в різних областях країни, літні Міжнародні Молодіжні школи 
релігійної толеранції. В Україні відроджено відзначення щороку в січні місяці 
Всесвітнього Дня релігій, встановленого ООН ще в 1952 році. 
Міжконфесійному примиренню сприяють Фестивалі художніх колективів 
конфесій України, Дні вдячності, Ярмарки релігійної літератури, Екуменічні дні 
молитв, Міжконфесійні зустрічі релігійних лідерів, Міжконфесійні науково-
практичні конференції та ін. На гарантування релігійного плюралізму 
зорієнтована і та нова редакція Закону України про свободу совісті і релігійні 
організації, яка підготовлена робочою групою Мінюсту України. 

Чи можна сказати, що в нашій країні все абсолютно добре із 
гарантуванням релігійного плюралізму, не існує ніяких обмежень свободи 
віросповідань з боку владних структур? Зрозуміло, що так сказати ще не можна, 
хоч це законодавчо якось не визначено. Так, враховуючи законом зафіксоване 
відокремлення Церкви від держави, вищі державні посадовці, зокрема 
Президент України, не повинні відкрито демонструвати свою конфесійну 
належність на всю країну із широким залученням до цього засобів масової 
інформації. А так ми маємо вираження симпатій Президента і його 
Адміністрації до Московського Патріархату. Навіть не на рівні осередку 
останнього в Україні – УПЦ МП, а до україножера з Москви патріарха Кирила. 
Для державного службовця канонічною має бути будь-яка релігійна спільнота, 
що одержала державну реєстрація, а не лише та, до якої він належить.  

Маємо ще вияв симпатій можновладців до певних церков і при реституції 
майна, виділенні земельних ділянок під храмові забудови, в запрошеннях на 
участь в різних урочистостях представників конфесій тощо. В календарі 
релігійних свят, які є вихідними днями, значаться лише свята Православ’я. Хоч 
ця релігія і є домінуючою в країні і до неї відносять себе десь 36-48%% 
опитаних під час різних соціологічних досліджень, але ж є й інші конфесії, для 
яких значимими є свої свята. Відзначення їх ними у формі вихідного дня також 
має бути передбачене законом. Над всіма цими питаннями ще треба працювати 
з тим, щоб Україна й надалі залишалася країною законодавчо закріпленого і 
громадською думкою прийнятого релігійного плюралізму, щоб ми мали повну 
свободу віросповідань. 

Ще одне. Складається враження, що різноконфесійні спільноти України 
прагнуть діяти якось самоізольовано від інших, навіть від суспільства, загалом 
світу. Вони не шукають приводів для зустрічей, взаємоознайомлення, 
проведення спільних акцій, зокрема у сфері благодійності. У будь-якому разі 
від офіційно зареєстрованих релігійних спільнот (хіба що окрім греко-
католиків, п’ятидесятників і багаїв) ініціативи із організації та проведення 
якихось міжконфесійних заходів не надходило. У пресі різних конфесій, 
особливо православних церков, ми знаходимо багато спотворювальних, 
злостливих статей щодо інших. Читаючи їх і добре знаючи віровчення різних 
конфесій та їх обрядову практику, так і хочеться тут же висловити свою незгоду 
із всім написаним, звинуватити їх у явній брехні. Зрозуміло, що такі публікації 
не сприяють міжконфесійній злагоді, формуванню тієї любові до іншого, якій 
вчив Ісус Христос. А він, між тим, радив йти до інших зі словами: „Мир Вам!”. 
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Цей інший заслуговує на повагу до нього при всіх його відмінностях і 
особливостях. Він – насамперед людина, а будь-яка релігія – це засіб вияву 
людинолюбства.  

Незважаючи на те, що кожна з конфесій прагне обґрунтувати свою єдино 
істинність, але якоїсь однієї істинної релігії не існує. Істинним є те, що 
об’єднує, як спільний корінь, всі релігії. Це, насамперед, є: віра в буття світу 
надприродного (і перш за все Бога); в спасіння завдяки вірі і слідуванню 
загальнолюдським нормам моралі, включеним різними релігіями у свій 
моральний канон, а також очікування блаженного життя в потойбіччі. Кожна 
релігія по-своєму вирішує ці істини. Одні напряму пов’язують людину з Богом, 
інші ж – між ними ставлять спасителя або ж якогось пророка. Одні вважають, 
що вирішити свою майбутню долю можна лише через дотримання величезної 
кількості пропонованих їхніми релігійними спільнотами обрядів і через 
посередництво служителя культу, інші ж, виходячи з того, що Бог – в тобі і він 
виявляється через твою душу, закликають до простого молитовного єднання з 
ним, до богомислія, а не тілорухання в обрядах.  

Відтак форми релігійної віри, які переважно й визначають специфіку 
віросповідань, є людським витвором. Навіть в Біблії Бог засвідчує своє буття, 
якщо українською мовою, то двохбуквенним висловом: „Я є”. Відтак іновірець, 
який вірить в Бога, є нашим попутником, а не боговідступником чи якимсь 
єретиком. Він йде до того ж Бога, що й ти, але іншою дорогою. 

Релігійна плюральність не має формувати якусь агресивність у 
відносинах між конфесіями. Бо ж тоді не за Боже вестиметься боротьба, а за 
людське, створене людською фантазією і виписане чи то у Священних книгах 
різних релігій, чи то втілене в організаційних принципах вибудови їх спільнот, а 
чи ж в конфесійних обрядових дійствах. Певно тому, враховуючи це, Ісус 
Христос закликав любити не лише ближнього одновірця, а навіть ворога свого. 
Звідси органічно випливає висновок необхідності толерантності 
міжконфесійних відносин в релігійно-плюральному суспільстві, сприйняття 
іншого в його світоглядних і релігійних виявах таким, яким він є, щоб потім не 
вибачатися перед цим іншими, як це зробила (і хвала їй за це!) Католицька 
Церква. Мало хто звернув на це увагу, але по приїзді в Україну Папа Іван Павло 
ІІ просив в українців вибачення за те недобре, що скоїла щодо них його Церква. 
Ми б хотіли це почути від Церкви Московського Патріархату, яка перетворила 
українців у «ми – православні», віками нищила українську самобутність, а нині 
через свою концепцію «русского мира» і можливе втілення її в завойовану 
московським фашистом Україну прагне знищити нас, українців, як націю, 
знищити нашу мову і культуру, привласнити для самозвеличення нашу історію, 
заборонити до діяльності наші українські релігійні спільноти. 

 
4.6 Національна Церква як релігійна організація 

 
В людській історії свою суспільну присутність і функціональність релігія 

виявляє насамперед через її національний контекст. Вона покликана формувати 
у представників певних етносів осмислене уявлення про їх національну 
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ідентичність, захищати її, бо ж ігнорування останньої веде до дезорієнтації 
особи в її суспільному бутті, а то й до суспільної нестабільності.  

Цей параграф монографії присвячений проблемі природи і постання 
національної церкви, яка нині є надто актуальною для України. Лише наявність 
своїх релігійних інституцій 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. Але самостійні національні церковні 
інститути може мати лише незалежна держава. Релігійні інститути постають в 
ролі дієвого засобу входження нації у світове співтовариство.  

Релігійні ідеї, навіть маючи понадетнічний характер, що характерно 
зокрема для християнства, все одно реалізуються в національній формі, бо ж 
носії релігійності з необхідністю належать до певного етносу. Етноконфесійна 
специфіка релігії, яка формується через взаємодію її з етнічними чинниками, 
суттєво допомагає усвідомленню нацією саме своєї самоцінності й 
самодостатності.  

Українська нація, розбудовуючи свою державність, відроджуючи свої 
поруйновані і вибудовуючи ще ненабуті національні структури, з необхідністю 
має відтворити всі неодмінні свої атрибути. Не останню роль серед них має 
зайняти Єдина Православна Помісна Церква.  

Проте становлення незалежних національних церков в Україні викликає 
неоднозначну оцінку, навіть занепокоєння, у декого. Вбачається в цьому і 
порушення східнослов'янської православної єдності, і загроза перетворення (на 
зразок Росії) національної церкви в фактично державну, і можливе 
насильницьке навернення з часом до цієї церкви всіх українців, і обмеження 
релігійних свобод інших релігійних течій і церков, бо ж нібито цим ставляться в 
нерівний статус наявні в Україні спільноти інших конфесій.  

Православна Церква України Московської юрисдикції, входячи 
складовою у структуру чітко національно визначеної Російської Патріархії, 
поширює думку про неблагодатність національних церков, що подеколи деким, 
на жаль, сприймається за істину. Відзначимо, що сама РПЦ при цьому за своєю 
природою і характером діяльності постає як суто національний, російський 
феномен, навіть певною мірою як державна церква Росії. 

Насамперед з’ясуємо сенс поняття “національна релігія”. При цьому 
зауважимо, що дати лаконічне визначення цього поняття надто тяжко, бо ж 
треба відразу узагальнити показники декількох параметрів її буття – 
історичного, географічного, етнокультурного, демографічного, лінгвістичного, 
праксеологічного й інших. Відтак “національна релігія” – це самобутня 
конфесійна система релігійних вірувань і дій, яка сформована певним етносом 
за умов багатовікового проживання на одній території під впливом своїх 
традиційних форм світогляду, звичаїв і вірувань, виражена рідною мовою і в 
прийнятих символічних формах, що постає як невід’ємний елемент культури і 
самосвідомості свого носія і підпорядкована практичній реалізації його 
національного інтересу і духовних потреб. Але поняття “національна релігія” не 
тотожне поняттю “національна церква”.  
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Відразу зауважимо, що це поняття не вживалося, більше того владні 
структури його навіть боялися, розглядаючи як можливий чинник формування 
свідомості національного сепаратизму. Діячі українських церков частіше всього 
розкривають зміст поняття "національна церква" через функціональність таких 
церков у суспільній сфері. Так, митрополит Іларіон (Огієнко) відзначав, що 
"ідеологічна основа Української Православної Церкви - служити народові". 

Сучасне піднесення національно-релігійних рухів зумовлює широке 
використання поняття "національна церква" в найрізноманітніших політичних і 
літературних жанрах. Одночасно це породжує певні складнощі, а нерідко – й 
відверті спекуляції, особливо в публіцистиці й політичних змаганнях 
громадських та й церковних діячів.  

То ж для визначеності та ефективності аналізу конфесійно-церковного 
життя в Україні і його впливу на соціально-політичні, духовні й етнокультурні 
процеси української нації все ж необхідно прийняти певну дефініцію поняття 
"національна церква". Досліджуючи цю проблему, ми насамперед прийшли до 
висновку, що вона має охопити принаймні ряд визначальних параметрів свого 
буття. Відтак   н а ц і о н а л ь н о ю   ц е р к в о ю є церква будь-якої конфесії, 
яка (1) функціонує в певний історичний період й, (2) опираючись на певну 
національну традицію і набувши при цьому етноконфесійної специфіки, (3) 
сприяє поступові етнокультури, самосвідомості й державницького менталітету 
визначеної нації, (4) користується національною мовою як богослужбовою та 
(5) має значний рівень поширення серед населення певної країни чи території. 
Поняття "національна церква" фіксує інституалізоване й ієрархізоване певним 
чином об'єднання послідовників певної національної релігії, через яку вона 
виражає свою сакральну, етноінтегративну функціональність. Відтак в ролі 
національних церков виступають конфесійні об'єднання певного етносу, які, 
функціонуючи в певний часовий проміжок історії , опираючись на свою 
етноконфесійну традицію, використовуючи мову свого народу як богослужбову 
й маючи масове поширення серед населення певної країни чи території, 
сприяють розвитку етнокультури, національної самосвідомості й державності 
своєї нації, утвердженню її національної ідентичності. 

Формування і функціонування національних церков в наш час не має 
нічого спільного з якоюсь конфесійно-церковною автаркією чи релігійним 
шовінізмом, на що подеколи натякають церковні й світські політикани, 
стверджуючи, що це приведе до обмеження свободи віровизнань. Ми живемо в 
такий історичний час, коли обстоювання ідеї "єдино справедливої віри", якоїсь 
вигаданої “канонічної території” зримо відходять в минуле, а поліконфесійність 
держав та націй, їх різноцерковність є об'єктивною реальністю, з чим слід 
рахуватися. 

"Національна" за умов давньої поліконфесійності українського етносу 
зовсім не означає, що на перспективу вона стане "єдиною" для всієї нації. Вона 
не є також аналогом національно-державної релігії (на кшалт Росії, Греції чи 
Грузії), хоч остання, природно, може формувати національну Церкву. 

При цьому не слід ототожнювали поняття "національної церкви" і 
"церкви (чи конфесії) національної зорієнтованості". Нація в один і той же час 
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може мати будь-яку іманентно можливу і необхідну їй кількість конфесій, які, 
інституюючись, об’єктивно сприяють її збереженню та поступові, але не всі 
вони постають як національні церкви. При цьому національною в Україні 
постає не та церква, яка використовує у своїй назві щось від корінного етносу, 
функціонує на його рідній землі чи має порівняно тривалу тут історію. Якщо 
церква ігнорує в своїй діяльності національну мову корінного етносу, всеціло 
підпорядкована в ній 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. Більше того, вона у своєму функціонуванні постає як 
церква центру своєї юрисдикції, зрештою – українофобською інституцією. 

В наших нинішніх складних і важких умовах національного відродження 
в ролі національної постає 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, в т.ч. 
й в центрі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу. Нині в Україні до 
національних релігійних об'єднань можна віднести лише Церкву Київського 
Патріархату, Автокефальну православну, Українську греко-католицьку, 
Українську лютеранську, а також деякі рідновірські течії. Певну національну 
зорієнтованість виявляють в Україні окремі протестантські церкви, зокрема 
Церква Християн Віри Євангельської. 

Поняття "національна церква" не тотожне поняттю "державна церква". 
Якщо перша постає складовою духовно-культурного розвою нації, то друга - 
складовою соціально-політичного процесу. Для цього їй не обов'язково мати 
чільну історію в контексті автохтонно-національного розвитку. Якщо в одній 
державі може бути декілька національних церков чи течій, то державною в 
країні водночас постає переважно одна церковна інституція. 

Україна із-за своєї складної історії і поліконфесійності не може мати свою 
державну церкву, хоч на це й претендують деякі з у нас наявних. Але якщо таке 
прагнення в цьому УПЦ КП певною мірою можна виправдати (вона дійсно є 
національною церквою з далеко ще невикористаною глибокою традицією) і 
можна зрозуміти (тривала колоніальна залежність мінімізувала її захисні 
можливості в протистоянні з іншими релігійними течіями), то негласна 
підтримка з боку деяких державних інституцій різного рівня або вищих 
державних чиновників Православної церкви України Московської юрисдикції, 
яка схильна до ідеї нового праслов'янського єднання, явно не йде в руслі 
процесу суверенізації нашої країни. 

Не можна також виправдати (і це є порушенням Закону про свободу 
совісті) надання державного статусу певним церквам на регіональному рівні. 
Так, одержують певну підтримку державних органів в західному регіоні греко-
католики, а у східному і південному - Церква Московської юрисдикції. 

Якщо говорити про національні церкви, то їх інституалізація в країні має 
богословське, канонічне, етнічне та правове обгрунтування. Розглянемо їх 
коротко. 

1. Богословське обгрунтування. Інколи можна чути застереження, що 
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християнство - це вселенське, космополітичне явище, а тому надання йому 
національних рис - невиправданий акт. За умов України такого роду судження, 
особливо заяви про єдине світове православ'я, мають явно українофобський 
підтекст. Вселенськість християнства, як це засвідчують Дії апостолів, не в 
тому, що Церква Ісуса Христа має "одну мову і слово одне", а в тому, що його 
вчення завдяки місії апостолів серед різних народів у формах їх етнічного 
самовияву стало надбанням всіх, незалежно від кордонів, і на "мові кожного 
народу" (Дії 2:11). А мова кожного народу - це не лише рідні слова, а й рідні 
обрядові дії. Останні, як і слова, постають в ролі символічних знаків "справ 
Божих". 

2. Канонічне обгрунтування. 34-те правило Святих Апостолів говорить: 
"Єпископам будь-якого народу належить знати першого серед них і визнавати 
його за главу". Наголосимо: "будь-якого народу". Отже, для повноти свого 
буття кожному з народів необхідно мати свою національну церкву, а відтак і 
свого першого єпископа при загальній кількості - не менше трьох. 

3. Етнічне обгрунтування. Кожна нація має право на задоволення своїх 
релігійних потреб відповідно до своєї традиції і своєю рідною мовою. В 1-му 
Посланні до коринтян зазначається, що від проповіді в церкві чужою мовою 
ніякої користі не буде. "В Церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і 
інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою!" (І Кор. 14:19). Всі з нині 
діючих в світі автокефальних і автономних православних церков пішли на 
проголошення своєї незалежності саме в контексті самостійного політичного й 
соціально-економічного розвитку своїх країн. Навіть Московська Церква 
виникла в 1448 році в період формування Московської держави і російського 
етносу. Дивним є лише те, що ця Церква чомусь схвалює самочинний шлях 
постання своєї самостійності і водночас відмовляє в праві на це церквам інших 
народів, в т.ч. й українському. 

4. Правове обгрунтування. Кожна національна спільнота, 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. Але наші національні церкви - Українська 
православна і Греко-Католицька - переслідувалися і закривалися в роки 
царизму й тоталітаризму. Відбувалася насильницька асиміляція українців в 
чужу для них церковну традицію. Тому відродження нашої релігійної 
самобутності, навіть шляхом прийняття певних державних рішень-сприянь в 
цьому контексті, цілком відповідає міжнародним правовим нормам. 
Відбувається виправлення допущеного раніше правового перекосу. 

Вважаємо, що до тих пір, поки широкі маси українського народу не 
стануть свідомими своїх національних і державних інтересів і доки український 
народ не змінить своє економічне становище на краще, національні релігії і 
церкви України (а при цьому слід враховувати і ті руйнації у всьому, яких вони 
зазнали від соціалістичної влади) мають право на певне сприяння в своєму 
становленні і утвердженні з боку держави. Але це сприяння не повинне 
порушувати зафіксований Конституцією країни принцип рівності конфесій, 
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свободи віросповідань. 
Відзначимо принагідно, що процес формування національних церков в 

Україні аж ніскільки не порушує гуманістичний зміст принципів свободи 
совісті. По-перше, тому, що входження віруючих в якусь національну церкву не 
регламентується державою. По-друге, статус національної у нас можуть 
здобути церкви різних конфесійних визначеностей, які, згідно законів країни, не 
мають із-за цього якихось привілеїв і сприянь. По-третє, національні церкви 
формуються і функціонують скоріше на звичаєвому праві, а не складаються на 
основі силового поля якихось спеціальних правових актів, ухвалених державою. 
По-четверте, національна ідентичність є данністю природного порядку 
людського існування, а відтак національна церква як один з її виявів 
складається не на основі якихось силових чи правових рішень, а на основі 
національно-релігійної самосвідомості. 

Проведене в Україні інтернет–опитування показало, що 39,9% 
респондентів висловилися за необхідність утворення Єдиної Помісної 
Православної Церкви і лише 19,6% не бачуть потреби в об’єднанні Церков. 
Існує декілька схем молитовного поєднання церков. Проте аналіз історії релігії 
в Україні, а також нинішня релігійна ситуація дають підстави для висновку, що 
утворення об'єднаної національної церкви на підставі визнання винятковості 
якоїсь однієї релігійної спільноти і згуртування навколо неї інших 
християнських течій практично і теоретично неможливе.  

Водночас об'єднання наявних конфесій на якихось паритетних началах 
також не може відбутися з багатьох причин: 1) жодна з християнських конфесій 
в Україні не є витоковою, оскільки Володимир Великий прийняв ще конфесійно 
не поділене християнство; 2) час існування кожної з християнських конфесій 
зовсім не співпадає з часом існування християнства в Україні; 3) поява тієї чи 
іншої християнської конфесії -- це не плід якоїсь суб'єктивної примхи, а 
відображення об'єктивного процесу історичного розвитку, тому й зникнення їх 
чи об'єднання можуть відбутися лише на такій же основі; 4) послідовники 
кожної конфесії сприймають її як єдино істинну національну релігію, тому це, а 
також сформована міжконфесійна упередженість, відкидають можливість 
масового переходу послідовників однієї конфесії до іншої; 5) денаціоналізовані 
українці, а також росіяни та віруючі інших національностей сприймають як 
свою національно незорієнтовану УПЦ Московської юрисдикції, а тому загроза 
втрати серед них своїх послідовників перешкоджає останній повернутися до 
витокового Українського православ'я; 6) якщо греко-католицизм і український 
автокефалізм зберегли вірність Українському православному обряду й 
організаційним формам життя Володимирового християнства, то УПЦ діє на 
основі оросіяненого православ'я і є українською не завдяки своїй суті, а 
відповідно до свого територіального розміщення; 7) непоступливість у 
визначенні ідентичності ідеї вселенського християнства, яке нібито прийняв 
Володимир Великий, служить перешкодою у віднайденні шляхів зближення 
християнських конфесій країни; 8) небажання керівництва християнських 
конфесій в Україні втратити свої позиції в організаційній структурі та 
відповідні привілеї й почесті. 
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Але це внутрішні чинники, які стають перешкодою процесу утворення 
єдиної національної християнської церкви в Україні. Є ще й зовнішні чинники і 
серед них насамперед протидія цьому процесу з боку Апостольської столиці й 
Московського та Константинопольського Патріархатів. 

Відтак, як на нас, ідея об'єднання християнських церков України в одну 
церковну інституцію нині не на часі і навряд чи можливе в наступному. Як-то 
кажуть, де об'єднується дві, з'являється три. Держава, має сприяти тепер, з 
одного боку, забезпеченню насамперед толерантних відносин між 
традиційними церквами, визнанню ними права на існування в країні інших 
конфесій, церковних утворень, а з другого – включенню їх в різні види спільної 
соціальної діяльності, значимої для національного і духовного відродження, 
процесу українського державотворення. Утворення єдиної православної церкви 
України, а тим більше Української християнської церкви, якщо реально 
оцінювати ситуацію, стане можливим лише тоді, коли весь народ України буде 
зорієнтований на вибудову суверенної держави, прийматиме за своє процес 
національного відродження в ній, знехтує вірою в необхідність жити в повному 
підпорядкуванні зарубіжним релігійним центрам, ставитиме в основу своєї віри 
витокову суть християнства, а не його пізніші організаційні чи обрядові 
нашарування і форми.  

Проведений вище аналіз природи національної церкви, проблем її 
становлення в українському контексті засвідчує те, що саме завдяки своїм 
зв”язкам з ідентичністю людини, структурами її спільнотного життя релігія 
надає цілісність і осмисленість нашій національній самосвідомості. 
Ігнорування останніх веде до роз”єднання людей, руйнації тих структур 
людського співжиття, через які і в яких формується ідентичність особи, до 
неукоріненості останньої в різних сферах суспільної ідентичності, однією з 
яких є національна церква. 

 
4.7 Місіонерство як діяльність релігійних організацій 

 
Місіонерська діяльність є різновидом позакультової релігійної 

діяльності. Тією чи іншою мірою вона притаманна всім релігіям. Визнаючи 
свою віру єдино істинною, представники кожної з конфесій або церков 
намагаються навернути до неї всіх, хто знаходиться поза їх релігійною 
традицією. Вершини своєї досконалості місіонерство досягло саме в 
нинішньому християнстві, переважно в його католицькій і протестантських 
гілках. Надто розвинутою є система його в Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів та в Товаристві свідків Єгови. 

Зародження ж місіонерства пов'язане з ім’ям Ісуса Христа. Саме він 
сказав своїм учням: "То ж ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і 
Сина, і Святого Духа" (Мт 28: 19). Долаючи вавилонське різномовне 
розсіяння народів, Ісус посилає своїх учнів-апостолів в різні країни 
проповідувати своє вчення. Відтак діяльність з поширення християнської 
віри як доручення Ісуса Христа є неодмінним обов'язком кожного, хто 
знаходиться в цій релігійній традиції.  
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Певно що, враховуючи цей факт, міжнародні правові документи, 
схвалені Генеральною Асамблеєю ООН, закріпили за кожною людиною 
право не лише на будь-яку релігію згідно свого вільного вибору, а й право 
одержувати й поширювати релігійну інформацію та ідеї незалежно від 
державних кордонів, будь-якими засобами і в різних формах їх вираження за 
своїм вибором. Всяке обмеження цих прав є явним порушенням основних 
принципів свободи совісті. 

Проте, як засвідчує практика, це право вступає в суперечність з рядом 
інших положень, які закріплені в цих же документах, а саме: 

- правом на захист етнічної самобутності, яка відтворюється і в 
релігійній формі, а носіями її є, зокрема, традиційні національні Церкви; 

- правом батьків визначати спосіб життя своїх дітей в рамках своїх 
сімей, у відповідності зі своєю релігією і переконаннями; 

- правом держави обмежувати таку релігійну діяльність, яка 
призводить до порушення громадського спокою, основних прав інших 
людей, зокрема права батьків на одержання з настанням старості допомоги 
від своїх дітей; 

- правом кожної людини на вільне користування своєю рідною мовою у 
всіх сферах своєї життєдіяльності в рамках своєї держави; 

- правом держави на відвернення такої релігійної діяльності, яка 
служить засобом іноземного втручання у її внутрішні справи і пов'язана з 
розпалюванням ненависті між народами і державами. 

В кожній країні з часом складається своя, відносно стала релігійна 
система, з'являються традиційні релігії, утворюються національні Церкви, 
формується своя релігійна традиція. Остання, як правило, виявляється в появі 
відносно усталеної релігійної мережі, конфесійна картина якої певною мірою 
повторюється з року в рік, навіть через століття. 

Для українських традиційних Церков нині наступив період 
випробування їх своїм власним життям. Чому власним? Тому що в 
демократичному суспільстві, яке утверджується в Україні після краху 
соціалістичної системи, відбувається повне відокремлення Церкви і Держави. 
Традиційне Православ'я в своїй діяльності вже не може покладати надії на те, 
що держава, як це було не лише в часи царизму, а й соціалізму, захистить 
його канонічний простір. Підпис України стоїть під тими міжнародними 
правовими документами, які гарантують як внутрішнє, так і зовнішнє 
місіонерство. 

Православним Церквам в Україні взагалі треба рахуватися з реаліями 
сьогодення, вчитися жити за умов свободи і не сподіватися на те, що в 
майбутнє їх захищатиме традиційність чи державна підтримка. Православні 
храми відкриті для відвідування вірними. Той факт, що вони не приваблюють 
неофітів і що богослужіння в них часто проходить при незначній кількості 
парафіян, сам по собі мав би стурбувати Православні Церкви і поставити 
питання: чому? 

Якщо національні православні церкви України практично виключені з 
місіонерської діяльності і ще плекають надію на захисну дію щодо них 
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фактору традиційності, а то й якихось можливих державницьких актів (як це 
має місце в сусідній Росії), то надто активно діє Греко-Католицька Церква - 
традиційна для України. Вона за п'ять років незалежності по суті відновила 
свою довоєнну мережу і в 2003 році вже мала 3340 своїх парафій. При цьому 
вона відкриває свої парафії не лише в Східних областях України, а й в місцях 
компактного поселення своїх вірних в країнах СНД, вирішувала питання 
перенесення свого центру до Києва, де завершелося в основі будівництво її 
Патріаршого Собору. Церквою з року виходу з підпілля було організовано 
підготовку великої кількості кадрів священнослужителів, катехитів. 
Центрами місіонерства стали насамперед монастирі ордену василіан. 

Проводячи активну місіонерську роботу в різних регіонах країни, 
греко-католики водночас виявляли негатив щодо того, як вони пишуть, що 
"Україна стала свого роду "диким полем" як для численних “фальшивих 
доморощених пророків”, так і проповідників з різних західних сект та 
чужоземних релігій. Останні визнаються “несприйнятними за своєю суттю 
духові українського народу". Оскільки прозелітична діяльність закордонних 
місій призводить до руйнування релігійного і культурного життя ще не 
сконсолідованої української нації, то Греко-Католицька Церква вважає, що 
саме вона разом з Православними Церквами (а не держава, як цього хочуть 
останні) має докласти щонайбільше зусиль для забезпечення духовної опіки 
над всіма громадянами країни, проведення роз'яснювальної роботи серед 
населення про шкідливість, а то й аморальність вчення та впливів деяких 
сект. Діяльність УГКЦ з відвернення поширення якихось нових релігійних 
течій в Галичині дала тут відчутний наслідок. Таких в трьох Галичанських 
областях в 2017 році всього мали 89, що становить 1,4% їх релігійної мережі. 
На Тернопіллі цей відсоток становить лише 0,7 мережі.  

Особливу тривогу в мирянських організаціях греко-католиків (при 
мовчазливій згоді з цим офіційних інституцій Церкви) викликає діяльність 
польських католицьких священиків-місіонерів і монахів на українських 
землях з поширення латинського обряду. Вони закликають польську римо-
католицьку ієрархію стати на шлях "священнодіяння серед українського 
населення у східному візантійсько-українському обряді" і підпорядкувати 
своїх місіонерів "юрисдикції ієрархів Української Греко-Католицької 
Церкви". 

Ставши домінуючою конфесією в Галичанському регіоні України, 
греко-католицизм поставив тут також загороджувальний бар'єр проникненню 
різних зарубіжних релігійних місій. Теоретичною основою цього бар'єру є 
оцінка греко-католицизму як національної традиції, завдяки якій нібито лише 
й можливе самозбереження українства як етносу. 

Захоплення молоді іншими конфесіями УГКЦ пояснює зокрема 
непристосованістю священнослужителів традиційних церков до її запитів, 
освітнього рівня, до її розуміння "способу бути християнином". 

Зазначене вище є свідченням того, що Греко-Католицизм як традиційна 
релігія українців має своє майбутнє. Але це не скажеш про Православ'я, 
нинішній стан якого в Україні дає підставу для песимістичних прогнозів 
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щодо подальшого його буття як конфесії. Можна прогнозувати, що 
Православ'я буде приречене на поступову втрату своєї пріоритетності в 
конфесійному просторі України. Це певною мірою засвідчили й опитування 
фірми “Соціс” і фонду “Демократична ініціатива”, коли лише 49% опитаних 
віднесли себе до православних (при цьому 13% - до нецерковних). Думаю, 
що православна конфесія, якщо воно не започаткує періоду свого 
аджорнаменто (оновлення, осучаснення) не стане "живою релігійною 
системою". 

Історичне Православ'я нині в Україні переживає глибоку гризу. Вона 
виражається не лише в поділі його на ворогуючі Церкви, помітній втраті ним 
свого впливу на духовний світ як окремої особи, так і українського етносу 
загалом, а й у домінуванні в більшості православних вірних зовнішніх 
(обрядових) виявів їх релігійності при відсутності глибокої і усталеної віри, у 
відсутності релігійного чинника серед моральних імперативів у сфері 
повсякденного життя православного віруючого. Криза ця зумовлена 
насамперед заангажованістю Православ'я на голе обрядодіяння, що 
призводить до втрати ним освіченого, культурного віруючого, 
ортодоксальністю, що робить його "мертвою релігійною системою" в нових 
умовах його буття. 

Тривале існування Православ'я в ролі державної релігії за умов 
царської Росії, коли всіх заставляли насильно відвідувати храми, а опісля, в 
роки Радянської влади, обмеження діяльності священика стінами храмового 
приміщення, зумовили певну байдужість православного кліру до 
місіонерської діяльності, а зрештою - і невміння її вести. 

Відчуваючи кризовий стан свого буття в світі, неможливість, скажемо 
так, конкурувати не лише з католицькими і протестантськими спільнотами, 
які діють в Україні, а й з новими релігійними течіями, привнесеним із-за 
кордону місіонерами, Православні Церкви (не зрозуміло лише з якого права 
на те в умовах демократичного суспільства) прагнуть поставити себе під 
захист держави, вимагають такого закону, який надавав би їм певні привілеї і 
обмежував би тією чи іншою мірою інші конфесії в їх діяльності. 

У зверненнях керівництва різних Православних Церков до Верховної 
Ради і Президента подеколи прямо ставиться питання перекриття доступу 
закордонним місіонерам на радіо та телебачення, на стадіони і в Палаци 
культури, клуби, актові зали шкіл і підприємств. Наявна можливість такого 
доступу для закордонних місій кваліфікується при цьому як "продаж за 
долари" національної святості, зневага до національних духовних скарбів. 
Оцінюючи ту благодійницьку діяльність з наданням гуманітарної допомоги, 
яку ведуть різні місії як засіб широкого "вловлювання душ", Православні 
Церкви, однак, самі не спішать до розгортання такої. При цьому вони 
плекають надію, що навернення в Православ'я неофітів відбуватиметься 
лише завдяки сприйняттю цією конфесії саме як традиційної, виховання 
дітей батьками в православних сім’ях. 

Останнім часом звинувачення у створенні умов для розширення 
діяльності місіонерів адресуються вже не лише на адресу держави, яка 
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"відкрила для них свої кордони", а й до самих пастирів і чад православної 
церкви. "Якщо люди йдуть до лжепророків, - зауважує архієпископ 
Української Автокефальної Православної Церкви Ігор Ісиченко, - то це 
означає, що ми вчасно не навчили їх, не задовільнили їх духовну спрагу, не 
дали можливість зустріти Живого Бога в пресвятому Храмі". 

Дещо інший, вже силовий прийом (і це в традиціях цієї церкви) 
використовує щодо послідовників неорелігій Церква Московського 
Патріархату. Оголошуючи нові релігійні рухи несумісними з християнством, 
Архієрейський собор РПЦ, рішення якого обов'язкові і для Української 
Православної Церкви, яка знаходиться в юрисдикції Московського 
патріархату, заявив, що "люди, які поділяють вчення цих сект і рухів (в тому 
числі й неканонічних розкольників), а тим паче ті, хто сприяє їх поширенню, 
вже відлучили себе від Православної Церкви". Керуючись документом цього 
собору "Про ставлення РПЦ до міжхристиянської співпраці в пошуках 
єдності", керівництво Української Православної Церкви МП розглядає 
прозелітичну діяльність іноземних місіонерів як форму компрометації серед 
віруючих "самої ідеї екуменічного співробітництва і сумісного свідчення". 

Окрім цього в виданнях різних Православних Церков (і тут вони єдині) 
наводяться різноманітні богословські аргументи, які мають застерегти 
віруючих від сприйняття того, що проповідують місіонери. Серед них: 

1. Православна Церква є особливою і незрівнянною в істині своїй з 
якимись іншими релігіями. Цю одність істинної дороги до спасіння нібито 
визначав сам Ісус Христос такими принципами: "До мого покою не ввійдуть 
вони" (Євр.4:5); "Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх 
припроводити і мій голос почують вони. І буде отара одна і один Пастир" 
(Ів.10:16). 

2. В Божому плані була побудова однієї, а не декількох церков. "І кажу 
я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я Церкву Свою, - і сили адові не 
переможуть її",- говорив Ісус Петру (Мт 16:18). Оскільки православна 
Церква ніби виникла саме на основі цього акту Ісусового творіння, то вона й 
є саме цією однією Церквою. Решта ж з християнських течій не має навіть 
права називатися церквою. 

3. Істинною може бути лише та релігія, яка має "богослужіння в 
істинному сенсі слова", формує віру в "спасительну силу таїнств", 
дотримується "визнання православних храмів", що мають благодатну силу. 

4. Право поширювати біблійне вчення і тлумачити біблійні тексти має 
тільки істинна Церква, бо ж лише вона володіє мовою Біблії. Оскільки 
"істина невблаганна і непохитна", то місіонерська діяльність є 
лжесвідченням, яке виключає толерантне ставлення до нього". 

5. Віруючий повсякчас в своєму житті має стерегтися, як попереджував 
про це Ісус, щоб хтось (а багато таких буде) не обманув. Тому, слідуючи його 
порадам, слід "вченнями різноманітними і чужими не захоплюватися" 
(Євр.13:9). "До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між 
праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою?" (2 Кор. 
6:14). 
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Успіх в діяльності зарубіжних християнських місій православні 
теоретики з'ясовують рядом чинників, а саме: 

- процвітанням за нових суспільних умов в Україні гріхів людських, а 
"де гріхи - там поживний грунт для диявола"; 

- сформованим в часи матеріалізму духовним голодуванням людей, що 
робить їх готовими прийняти “життєдайний сік і смертельну отруту" у 
вигляді “недобрих і неспасенних релігій”;  

- наявністю елементарної християнської безграмотності вірних, що 
робить їх придатними до сприйняття різних лжесвідчень, навіть хибних 
витлумачень місіонерами "святого письма"; 

- нерозумінням людьми дійсного змісту духовності, що робить 
можливим засвоєння таких релігій, які є "гарними за зовнішніми виявами, 
але отруйними за своєю суттю"; 

- довільністю в підході до святого вчення, що через гордощі і 
самовпевненість виявляється в нехтуванні деким традиційною вірою і 
прагненні до духовного мудрування, розмірковування на свій розсуд щодо 
змісту догматів віровчення. Враховуючи останнє, робиться висновок, що 
краще взагалі залишатися без віри, ніж "приставати до таких 
псевдоміркувань, які можуть загубити не тільки майбутнє життя у вічності, а 
й сучасне земне життя". При цьому звучить також порада при виборі 
віросповідань обов'язково законтактувати з освіченим православним 
священиком, щоб від нього дізнатися про сенс святобатьківської релігії. 

В своїх зверненнях до державних органів керівні структури різних 
Православних Церков просять захисту нібито не для себе. Поширення іншої 
конфесійної релігійності подається ними як докорінне порушення віками 
сформованої духовної наступності, домінантою якої є православна традиція. 
При цьому ідеологи Православ'я абсолютизують роль своєї конфесії в 
духовному розвитку українського народу. Акцент ставиться на тому, що 
традиція Православ'я вивірена історією і від неї не можна очікувати щось 
неприємне, як це може статися від незнайомої конфесії. 

Проте саме в такій аргументації не враховується історія власне 
Українського Православ'я. За час свого автономного існування в рамках 
Константинопольського патріархату (988-1686 рр.) воно дійсно розвивалося 
як складовий елемент національної культури. Його характеризували такі 
специфічні риси як соборноправність, демократизм, софійність, 
євангелістськість, відкритість, побутовість. 

Але з поглиненням у 1686 році Київської Митрополії Московським 
патріархатом останній приклав значні зусилля до ліквідації того, що робило 
Православ'я в Україні власне національним культурним здобутком. З часом 
воно стало тут чинником національного спустошення, засобом колонізації, 
формування уявлень про українську мову як неповноцінну й непридатну для 
культурного вжитку. Більше того, приписавши собі пріоритетність в 
становленні і розвитку Православ'я у світі, дещо змістивши акценти в 
трактуванні таких оповідей та історичних подій, як перебування з 
місіонерською метою на українських землях апостола Андрія Первозванного, 
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хрещення України-Руси князем Володимиром та ін., Московська Церква в 
такий спосіб прагнула позбавити українців їх власної християнської традиції. 
Історія України вже поставала як складова історії Великоросії, а сама Україна 
- як її територіальна окраїна. 

То ж, коли поширена нині в Україні Українська Православна Церква 
Московської юрисдикції прагне боронитися від зарубіжного місіонерства 
заявами про необхідність збереження традиції, то тут йдеться про захист 
традиції, сформованої на російській православній основі. Відтак вона є такою 
ж зовні привнесеною як і та, в яку нині прагнуть навернути українців різні 
зарубіжні місії. 

Тому при актуалізації в Україні питання власної релігійної традиції 
насамперед слід враховувати наступне: національно-традиційними на 
українських землях, як вище вже зазначалося, є ті Церкви, які, маючи тут 
глибокі історичні корені, своїми світоглядними та морально-етичними 
установками й обрядовою практикою так ввійшли в контекст культури 
суб'єктів свого сповідання, що стали неодмінною її складовою. Відтак захист 
саме їх культурного поля від будь-яких місіонерських впливів постає нині 
складовою процесу національного відродження. 

На перший погляд здається, що обмеження тією чи іншою країною 
релігійної діяльності зарубіжних місіонерів є цілком законним, адже цим 
відвертається вплив на її релігійне життя закордонних релігійних центрів, 
робиться крок до збереження своєї національної культури, складовою якої є 
національні традиційні релігії. Проте такий хід мислення є цілком логічним 
за умови, що ми повністю погодимося з тим визначенням релігійного 
місіонерства, яке давалося вище. Але ж релігійне місіонерство можна 
розглядати і як форму міжрелігійної освіти, засіб ознайомлення з іншими 
релігійними традиціями "з перших вуст", а відтак неспотвореними, належно 
аргументованими. Воно виступає також своєрідним знаряддям розкріпачення 
свідомості людей, заангажованих з дитинства на одній релігійній системі.  

Нарешті, релігійне місіонерство є своєрідним засобом усунення тих 
порушень принципів свободи совісті, які були допущені щодо свого чада 
батьками, коли вони йому нав'язали свою конфесію, не дали відтак 
можливості своїй дитині, ставши дорослою, вільно зробити свій релігійний 
вибір. Кожна людина має свої, відмінні від інших релігійні потреби. Саме 
наявність різноконфесійної місіонерської діяльності створює умови для 
особи обрати ту конфесію, яка відповідає цим потребам. Тому надання 
якихось законодавчих переваг для діяльності традиційних Церков, зрозуміло, 
позбавляє частину суспільства необхідних свобод для вільного вибору 
духовно-релігійних парадигм, обділює особистість в гарантованих їй 
Конституцією правах і свободах. Все це засвідчує необхідність такого 
гармонійного поєднання релігійного місіонерсства і діяльності із збереження 
традиційної релігійності, яке б гарантувало толерантність міжконфесійних 
відносин. 

Сказане вище про місіонерську діяльність в Україні за умов свободи 
віровизнань спонукає зробити такі висновки: 
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1. Релігійний чинник в Україні сам по собі ніколи не був визначальним 
в процесах етнотворення і етнорозвитку, в національному відродженні. 
Пріоритет у цьому завжди належав національній ідеї. Саме сходження на 
рівень національної ідеї як пріоритетного принципу зумовлює розгляд 
конфесійних відмінностей як таких, що не можуть відігравати якусь 
визначальну чи гальмівну роль в суспільному процесі, національному 
відродженні. Тому держава має контролювати релігійний процес лише тією 
мірою, яка визначається відповідними міжнародними і українськими 
правовими документами. Відтак гарантується кожній особі свобода 
конфесійної належності. Остання включає не лише право на одержання 
необхідної інформації про будь-яку конфесію і сприйняття її як віровчення 
свого світоглядного уподобання, а й право на поширення його незалежно від 
державних кордонів. 

2. Традиційна відсутність в українців фанатизму у своєму ставленні до 
інших віросповідань є гарантом толерантного і певною мірою зацікавленого 
ставлення їх до нових релігійних течій і рухів. Ворожість щодо них і 
прагнення поставити свою конфесію під захист держави формується скоріше 
тими церковними колами, які в такий спосіб прагнуть убезпечити свою 
місіонерську бездіяльність або ж нажити політичний капітал серед тих 
політичних кіл, які обстоюють національну незалежність. 

3. Враховуючи те, що в роки тоталітаризму традиційні національні 
Церкви були офіційно заборонені державою і їм зараз в силу матеріальної 
скрути і протистояння з практично державою в минулому й почасти нині 
ангажованою Російською Православною Церквою тяжко оперативно 
організуватися для повнокровного релігійного життя, конкурувати із 
західними місіонерськими центрами, держава мала б сприяти їх діяльності. 
Це може бути пільгове оподаткування, допомога в спорудженні, ремонті чи 
реставрації культових храмів, в організації видавничої діяльності, 
користуванні засобами масової інформації тощо. 

4. Заслуговує схвалення той факт, що різні зарубіжні релігійні місії 
несуть в Україну Слово Боже в той час, коли на це бракує власних 
можливостей у традиційних конфесій і церков. Проте заїжджі в Україну 
місіонери не завжди враховують тисячолітню традицію християнства на 
українських землях. Несучи в народ проповідь євангельської моралі, добра, 
вони при цьому не завжди рахуються з національними інтересами українства, 
а таке врахування повинно бути необхідним принципом місіонерства. 

5. Діяльність християнських місіонерів різних конфесій не обов’язково 
має бути зорієнтованою на утворення в Україні своїх (подеколи паралельних 
до діючих) організаційних структур. Більший ефект вона б мала за умови 
включення в контекст євангелізаційної роботи традиційних конфесій, 
допомоги їм в катехизаційній справі, підготовці кадрів місіонерів. Це 
сприяло б духовній консолідації нашого суспільства на етапі становлення 
суверенної Української держави. 

6. Організовуючи місіонерську діяльність в Україні, зарубіжні релігійні 
центри мали б враховувати національні сімейні і побутові традиції українців, 
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сприяти процесові національного державотворення. В останньому важливим 
був би мовний режим місіонерства. Проводячи євангелізаторську діяльність 
російською мовою, місіонер в такий спосіб солідаризується з тими 
українофобськими силами, які всіляко гальмують процес національного 
відродження і державотворення. 
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Глава V. ДІЯЛЬНІСНІ ФОРМИ ВИЯВУ  
СУЧАСНОГО РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 

 
5.1 Спосіб життя вірянина у його конфесійному багатоманітті 

й виявах складових релігії 
 
Спосіб життя вірянина – явище складне, багатоаспектне, різноманітне у 

варіантах свого вияву. Його можна розглядати на макрорівні й мікрорівні, 
що, з одного боку, передбачає аналіз механізмів взаємодії віруючого та 
соціуму, етносу й держави, а з іншого – вказує на широкий спектр 
міжособистісних стосунків окремого віруючого та іншого суспільного 
суб’єкта. Таким «іншим», як правило, виступає індивід, носій окремих 
особистісних поглядів: моральних, етнічних, релігійних, а в цілому – 
світоглядних. Спосіб життя вірянина обумовлюється не лише конфесійно-
доктринально визначеними особливостями взаємовідносин індивіда та 
сакрального, а й тим смислом, який вкладає суб’єкт віри у ці 
взаємовідносини. Останнє, почасти, залежить від суто «земних» чинників. 

Дослідники релігійного способу життя за радянських часів були надто 
скуті у своїх висновках ідеологічною доктриною переваг матеріального над 
ідеальним, економічного над духовним, «об’єктивного» над «суб’єктивним», 
а відтак спосіб життя релігійної особи вважався недосконалим, відсталим, 
надто консервативним і, навіть, шкідливим для морального мікроклімату 
радянської держави: його слід було критикувати, не погоджуватись, 
пропонувати деяку альтернативу. Головним аргументом на користь якомусь 
альтернативному способу життя поставало переконання у тому, що 
особистість може досягнути всього сама, без допомоги Бога, що її життя 
обмежене земним. Водночас саме за цей час вона має взяти і дати цьому 
життю все, що у її силах. Такий радикальний «людиноцентризм» робив 
індивіда господарем світу та, подеколи, без особливих моральних 
зобов’язань, чи ж то і без будь-якої особистісної відповідальності за свої 
вчинки. Роль ідеолога переходила до тоталітарної особистості, яка своє 
домінантною поведінкою посідала місце Бога в арелігійній державній 
системі. 

Сьогодні переважна більшість громадян України визнають себе 
віруючими, а це, передусім, означає відмову від позиції «гвинтика» у 
державному механізмі, «соціалізацію віри», перебирання суб’єктом віри 
відповідальності за власні вчинки513, актуалізацію понять «індивід», 
«особистісність», що виявляються в оригінальному, обумовленому 

                                                 
513 «З точки зору психографічного профілю, прихильникам УПЦ КП більш притаманні риси 
соціальної відповідальності і новаторства, що означає енергійність, відкритість до нового і 
орієнтацію на сім’ю, домашній затишок. У той же час прихильники УПЦ МП більш схильні 
до консерватизму й індивідуалізму. Це — більш обережні люди старих звичок і традицій, 
найчастіше соціально неактивні». – Електронний ресурс. Режим доступу: https://tns-
ua.com/news/religiya-v-zhitti-gromadyan-ukrayini-u-shho-viryat-ukrayintsi. 
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взаємодією з сакральним, ідеальним, Богом, вищою силою, способі життя 
вірянина.  

Поняття «спосіб життя», на нашу думку, зобов’язане своїм 
виникненням соціально-економічній теорії виробничих відносин. Вони так 
стали осмислюватись з кінця ХІХ століття. Відтак, спосіб життя віруючого – 
це пов’язана з його соціальною діяльністю категорія, що розглядається 
шляхом вивчення певних аспектів, характеристик, властивостей 
життєдіяльності релігійної особи, міра його входження у соціум, типові, 
опосередковані релігійним світоглядом форми взаємодії із суспільством, 
групами людей, іншими індивідами. Йдеться про звички, традиції, 
стереотипи поведінки, які визначають взаємозалежність між віруючим та 
його оточенням. Запровадження діяльнісного підходу до вивчення релігійних 
явищ дозволяє нам отримати конкретне уявлення про релігійну систему в 
цілому, а також про характер та тип зв’язків між нею та її адептом. Відтак 
висновуємо, що форма, вид, сфера діяльності можуть виступати засобом 
операціоналізації способу життя релігійної особи. 

Нині дослідники не відмовляються від діяльнісного підходу при 
розгляді проблем способу життя віруючого. Наголошують зокрема на його 
обґрунтованості, продуктивності для розгляду питань «буття у вірі». 
Водночас пропонується звузити цей метод до розгляду типів діяльності 
віруючого. Але при цьому останні слід розуміти специфічно. Так, ми 
вважаємо за доцільне сприймати з позицій діяльності ті феномени, які у 
межах релігійної діяльності здаються не-діяльними. До них відноситься: 
споглядання, яке має принципове значення не лише для багатьох релігій, а й 
для численних містичних практик; суб’єктивне переживання, яке важливе 
для розкриття багатьох станів, що переживає людина в релігії; емоційність у 
релігії, яка надто впливає на формування віри, моральнісних, ціннісних 
орієнтацій віруючого. Вважаємо також, що за сучасних умов діяльнісний 
підхід може виявитися продуктивним, якщо в його межах відбуваються 
спроби наукового аналізу тих феноменів, що були виявлені в недіяльнісних і 
анти-діяльнісних теоріях, а саме: у феноменології і психології релігії, деяких 
варіантах аналітичної філософії свідомості, в аналітичній філософській 
психології, у когнітивній психології, що використовує комп’ютерні метафори 
психічних процесів. 

 Явища суб’єктивного світу, свідомості – надто складні. Діяльнісний 
підхід поки що не може претендувати на те, що їх можна легко пояснити з 
використанням його методологічного апарату. Однак цю прогалину 
заповнює філософія свідомості, зокрема філософія релігійної свідомості.  

Традиційно, розуміння способу життя вірянина включає певну 
«культуру споживання» ним різних соціальних благ і організацію порядків 
цих споживань, що має свою специфіку у представників різних релігійних 
систем. Зазвичай, у це поняття не включають спеціалізовану діяльність, 
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тобто трудову, виробничу, господарську працю, однак вплив цього чиннику 
на спосіб життя віруючого вельми суттєвий 514. 

Спосіб життя віруючого розрізняють від подібних, але якісно 
відмінних від нього категорій «образу життя» та «стилю життя», які 
подеколи сприймаються синонімами. Так, образ життя – це стійкі форми 
соціального буття, спільної життєдіяльності віруючих, що є типовими для 
певної релігійної системи. Вони діють в історично-конкретних соціальних 
умовах, сформовані відповідно до доктринальних настанов, релігійних норм 
та цінностей, своєрідним чином віддзеркалюють їх у суб’єкт-суб’єктній 
соціальній взаємодії. Образ життя постає наслідком реалізації та подальшої 
об’єктивації задекларованого релігією відповідного способу та стилю життя 
особи, становлення певного ідеалу (або ж - модальної особистості) 
віруючого, який спроможний відтворювати домінантні релігійно-
задекларовані моделі життєдіяльності та відповідним чином консолідувати 
головні сегменти соціального простору. Незважаючи на значну 
диференціацію індивідуальних способу та стилю життя, найтиповіші риси 
образу життя віруючого відображають найтиповіші соціальні вектори 
релігійної системи. Відтак, під образом життя віруючого розуміються 
стійкі і найбільш типові для певної конфесії форми індивідуальної та 
групової взаємодії вірян, що визначають особливості їх спілкування, 
поведінки, стилю мислення у різних сферах суспільної діяльності. 

Спосіб життя відображає тип життєдіяльності віруючого, що 
формується не лише під впливом об’єктивних умов, а й суб’єктивно 
зумовлений внутрішнім потенціалом особи. Він визначає можливості та 
форму реалізації у життєдіяльності вірянина релігійних доктрин, норм, 
цінностей, настанов, відповідним чином перетворює «ідеальне» на 
«реальне». Спосіб життя постає типовим шляхом соціального 
самовизначення представника конкретної релігійної системи. Він 
виявляється у його повсякденній активності, завжди співвідноситься з 
реальною соціальною ситуацією, визначається характером взаємодії з нею. У 
цьому розумінні спосіб життя віруючого своєрідним чином підтримує, 
відтворює, регулює характер взаємовідносин релігії та суспільства; постає не 
лише індивідуальним засобом включення віруючого у соціальну структуру, а 

                                                 
514 Культурологи визначають такі складові способу життя: 

- рівень життя, тобто характеристики обсягу і якості життєвих благ, що споживаються, 
ступінь задоволення матеріальних, культурних, духовних потреб (економічна категорія); 

- стиль життя, його соціальні та естетичні чинники – це поведінкова модель, певний 
стандарт життя людини (соціально-психологічна категорія); 

- якість життя, показником якої виступає міра комфорту від задоволення людських потреб 
(соціологічна категорія). Зазвичай, розглядають чотири ціннісних аспекти якості життя, а 
саме: фізичне (мобільність, здоров’я, соматичний комфорт, функціональні параметри), 
психічне (задоволеність, спокій, радість), соціальне (сімейні, культурні, робітничі, економічні 
відносини), духовне (сенс життя, цілі, цінності, метафізично-релігійні відносини) // 
Н.А.Федосеева. Анализ ключевых категорий образа жизни / Успехи современного 
естествознания. – 2010. - № 5. – С. 93 – 95. 
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й важливим фактором її динаміки, оскільки взаємодія із соціальною 
ситуацією передбачає суб’єктність, цілеспрямовану активність носія 
релігійного світогляду за відповідних суспільно-історичних умов. Таким 
чином, з одного боку, виявляється віросповідна ідентичність особи, а з 
іншого - спостерігається її ставлення до загально-цивілізаційних, 
національних, суспільно-актуальних та соціально-значущих проблем 
існування, визначається громадянська та особистісна життєві позиції. 

Якщо спосіб життя віруючого вказує на результат його взаємодії із 
соціальною ситуацією, то стиль – із конкретною життєвою.515 Стиль 
життя, як соціально-психологічна категорія, окреслює певний тип 
поведінки віруючого, виявляє особливості його духовного світу, 
індивідуальної релігійності, своєрідність конфесійної визначеності. Через 
«зовнішні форми буття», він розкриває процеси соціально-психологічної 
самоідентифікації та самодиференціації у свідомості і поведінці. Іншими 
словами, стиль життя віруючого характеризує та частина його повсякденної 
поведінки, ціннісних орієнтацій, побутового середовища, що сприяє його 
ідентифікації з конкретною релігійною системою та образом життя її носіїв, а 
також виокремлює їх з-посеред інших.  

Відтак, образ, спосіб і стиль життя вірянина відрізняються за обсягом 
(широтою) явищ, що ними відображаються; за характером (релігійний, 
релігійно-спільнотний, соціально-психологічний); за соціальними функціями 
(релігійна соціалізація, релігійно-соціальне чи релігійно-особистісне 
самовизначення); за суб’єктом (модальний (ідеальний) тип релігійної 
особистості, релігійно-спільнотний тип особистості, релігійна особистість із 
соціально-психологічними домінантними особливостями). 

 Звернемо увагу й на те, що образ і стиль життя віруючого почасти 
протилежні одне одному. Образ життя висловлює істотний для конкретної 
релігійної системи зв’язок із соціумом, що виявляється у домінантних 
формах інтеграції, способах організації і функціонування спільної 
життєдіяльності своїх вірних. Натомість стилі життя відносно незалежні від 
соціально-економічних, соціально-політичних умов, відображають інші 
істотні зв’язки, а відтак постають головним джерелом змін в образі життя 
віруючого. 

Образ, спосіб та стиль життя розглядаються як діалектично 
взаємопов’язані компоненти єдиної системи, реалізація яких 
уможливлюється через і завдяки категорії способу життя. Остання не лише 

                                                 
515 Детальній розробці поняття «стиль життя» завдячуємо працям українських соціологів, 
зокрема – акад. Л. В. Сохань, проф. О. Г. Злобіній, В. О. Тихонович. Див., приміром: 
Л.Сохань. Подiєва картина життєвого ареалу особистостi в умовах глобалiзацiї // Соцiальний 
ареал життя особистостi. - К., 2005. - С. 106-123; Олена Злобіна. Особистість як суб’єкт 
соціальних змін. – К., 2004; Обсуждение категории «стиль жизни» на заседании 
Социологического клуба // Социология: теория, методы, маркетинг. -2006.- № 1; В.Тихонович. 
Соціальні інтереси в динаміці соціального простору // Український соціум.–2010. –№ 2, а 
також: Л. Бевзенко. Стили жизни переходного общества. - К., 2008; Стиль життя: панорама 
змін / За ред. М. Шульги.– К., 2008.  
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опосередковує образ та стиль життя, а й поєднує їх, розкриває особливе та 
спільне у процесі життєдіяльності релігійної особи. 

Якщо категорія образу життя за радянських часів була введена до 
наукового вжитку з метою підкреслити не стільки цілісності, скільки 
одноманітності, спільності життєдіяльності віруючих, коли будь-яка 
індивідуалізація і різноманітність ігнорувались та переслідувались, то 
формування демократичного суспільства вимагає реалізації іншої, 
динамічної (суб’єктно-діяльнісної) концепції способу життя релігійного 
адепта. На це вказують й результати емпіричних досліджень, що фіксують 
існування альтернативних способів і стилів життя віруючих у межах однієї 
релігії, які подеколи стають несумісними за характером, формами свого 
виявлення, засвідчуючи, тим самим, конфліктогенність, нестійкість векторів 
розвитку певних віросповідних напрямів 516. 

Категорія способу життя належить до високонормативної сфери 
життєдіяльності релігійної особи, зазнає суттєвого впливу етнічних, 
культурних традицій певного народу. Способом життя віруючий реалізує 
значну частину власних ціннісних орієнтацій, норм, засвоєної моралі, 
етикету, соціальних і світоглядних стандартів, а відтак - вплив релігії на їх 
формування, осмислення видається беззаперечним. Для віруючої людини 
релігія виступає регулятором зазначених вище стандартів, забезпечує 
стійкість їх головних параметрів, традиційний характер відтворення. 

Однак, спосіб життя віруючого не є явищем статичним, непорушним, 
раз і назавжди отриманим. Він формується в умовах реально існуючої 
історичної практики адепта відповідної релігійної системи, а відтак залежить 
від соціальної спільноти окремого суспільства, задоволення чи 
незадоволення головних інтересів, реалізації потреб (власних та суспільної 
групи, до якої належить віруючий). Зміна умов реальної історичної практики 
може призводити до коректив у способі життя віруючої людини. Водночас, 
спосіб життя вірянина визначається значною пластичністю, адаптивністю 
своїх елементів, що уможливлює казати про його інертність у межах певної 
релігійної культури, а конкретні ознаки способу життя релігійної особи 
вважати константними маркерами для її самоідентифікації у сфері зовнішніх 
проявів під час консолідації (а чи ж роз’єднання) різних соціальних 
середовищ 517. 

Загалом же, спосіб життя послідовника конкретного віровчення 
достатньо консервативний. З іншого боку, його стабільність відносна, 
супроводжується суттєвими змінами у структурі життєдіяльності особи, у її 
функціональному та ціннісному наповненні, що яскраво прослідковується на 

                                                 
516 А. А. Возьмитель, Г. И. Осадчая. Образ жизни: теоретико-методологические основы 
анализа // Социологические исследования. - № 8, 2009. – С. 58 - 65. 
517 У класиків розробки відповідного поняття, «спосіб життя» запроваджується у контекст 
найширших соціальних зв’язків та взаємовідносин з виробництвом, суспільством, 
особистістю та ін., корелює з категорією «соціальний час», дозволяє визначати одне поняття 
через інше / К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Сочинения ( 2-е издание). - Т. 3 – 
С.19. 
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прикладі сучасного українського соціуму. Спосіб життя віруючого завжди 
демонструє одночасну константність і змінність, антагонізм яких виступає 
важливим чинником віросповідних трансформацій, постає відповіддю на 
конкретні соціальні катаклізми. 

Відтак, дослідження зазначеної вище проблеми має відбуватися за 
кількома важливими, з огляду на їх актуальність, напрямами, а саме: 

1) з’ясування стійких та динамічних елементів у релігійному 
способі життя, а також факторів, що їх визначають; 

2) розгляд способу життя віруючого з огляду на механізми 
суспільної інтеграції та дезінтеграції. Дезінтегровані стани внаслідок 
суспільно-політичних процесів, конгломерат чи протистояння різних 
елементів, моделей способу життя віруючого вказують як на становлення 
нової, так і розпад старої його якості; 

3) відстеження адаптаційно-інноваційних тенденцій із врахуванням 
толерантності чи нетерпимості до інших релігійних способів життя, як 
важливого критерію соціальних криз та трансформацій у сучасному 
суспільстві. 

Отже, існує ряд пов’язаних з аналізом динаміки способу життя 
віруючого соціальних проблем. Складним видається питання щодо критеріїв 
значущості, показовості, ґрунтовності тих змін, які відбуваються у способі 
життя релігійної особи. На наш погляд, такими слід вважати масові або 
групові відхилення поведінки від встановленої релігійною системою способу 
життя своїх вірних, які призводять до альтернативних варіантів, 
трансформації, перетворенню, відхиленню від звичної моделі, що не 
порушують встановлених релігією домінуючих тенденцій, однак змінюють 
співвідносність окремих видів взаємодії віруючого та соціальної дійсності. 

Спосіб життя віруючого передбачає врахування різнопланових 
процесів його життєдіяльності: саморозвитку; спілкування (комунікації); 
організації соціальних (побутових і спеціалізованих) взаємовідносин, 
інтимного життя; реалізацію релігійної практики; створення власного іміджу, 
виховання дітей, тощо 518. Проте єдиним світоглядним фактором, що впливає 
на формування способу життя релігійного адепта постає окрема релігійна 
система, релігія як така. Релігійній системі віруючий зобов’язаний 
віднайденням смисложиттєвого вектору свого життя, відчуттям базової, 
онтологічної приналежності до відповідного смислового простору через і 
завдяки спільноті однодумців 519. Спосіб життя вірянина постає важливим 
проявом сутності його існування, що підпорядковується закладеній 
віросповідною доктриною релігійної системи смисложиттєвій парадигмі.  

                                                 
518Федосеева Н. Анализ ключевых категорий образа жизни // Успехи современного 
естествознания. – 2010. - № 5.-С. 93. 
519 Див. про це: Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння // Академічне 
релігієзнавство. За редакцією А. Колодного. – К., 2000. – С. 288 – 294; Л. Виговський. 
Світоглядно-сенсотворча функція релігії як системно-формуючий елемент структури її 
функцій // Релігія в проблемах її структури і функціональності. - Українське релігієзнавство. - 
2016. – №78. - С. 66 – 74. 
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Загалом, релігії пропонують своєрідний, побудований на 
переосмисленні вартостей «світу цього», шлях духовно-практичного 
опанування світу, який передбачає самопізнання, чітке розуміння власних 
взаємостосунків з довкіллям. Крайньою межею такого переосмислення 
постає «втеча від світу», формування альтернативного, підпорядкованого 
есхатологічним цілям способу життя віруючого у реальному світі. Так, 
християни шукають спасіння і живуть «за образом і подобою Бога» заради 
потойбічного «життя вічного»; у мусульман земне життя з постійним 
пригадуванням імені Аллаха виступає своєрідним майданчиком для 
підготовки райського потойбіччя; буддисти живуть прагненням віднайдення 
«золотої середини» у взаємостосунках із оточенням через медитативний 
шлях втечі від страждань задля майбутнього перевтілення у більш досконалу 
істоту; в іудаїзмі сенс життя людини полягає у служінні Творцю повсякчас, 
навіть у найменших побутових справах з метою якнайскорішого 
встановлення царства Творця над світом; конфуціанство шукає шлях до 
досконалого суспільства, і людина тут – засіб для встановлення відповідного 
суспільно-справедливого ладу. 

Зрозуміло, що релігійність може визначати спосіб життя вірянина. 
Однак спосіб життя віруючого не завжди набуває релігійних ознак. 
Чинником цього постають зовнішні обумовленості, як-то: глобалізованість 
свідомості, значні інформаційні потоки, вплив наукового світогляду, 
відсутність причинно-наслідкових зв’язків між декларуванням релігійної 
доктрини та реаліями світу. З іншого ж боку, суб’єктивність сприйняття 
віруючим морально-етичних настанов, узалежненість соціально-політичним, 
економічним, суспільним контекстом власного існування, відсутність єдиної 
релігійної системи як керівництва до життя, зумовленість свободою виборів і 
необов’язковістю покарання призводить до волюнтаристської моделі 
декларування віруючим релігійних вподобань. Це означає, що релігійна 
система нині вже не постає єдиною, комплексною моделлю життєдіяльності 
віруючого, а послуговується різними своїми складовими задля задоволення 
духовно-практичних потреб індивіда. Від релігії штучно відокремлюється 
аксіологія, що не призводить до своєї онтологізації, а гносеологія вважається 
не єдино вірною картиною світу, відтак поведінковий аспект не відповідає 
очікуванням та настановам релігійного способу життя. Йдеться про деяку 
«розірвану свідомість» сучасного віруючого, еклектичність у сприйнятті 
релігійної картини світу, релятивність морально-етичних оцінок.520 

Сьогодні слід констатувати, що маркером способу життя віруючого 
виступає не стільки його релігійність, скільки - конфесійність. У цьому 
контексті ціннісно-регулятивну природу релігійного феномену та вплив 
релігії на формування моральності, патріотизму особи досліджували 

                                                 
520 Г. Кулагіна-Стадніченко. Спосіб життя вірянина як складова релігійного комплексу // 
Релігія в проблемах її структури і функціональності. Наукова збірка. За ред. А. Колодного // 
Українське релігієзнавство. № 78. – К., 2016. – С. 54 – 60. 
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українські релігієзнавці О. Недавня, О. Горкуша, Л. Филипович.521 Вчені 
підтвердили, що авторитетними, подеколи безапеляційним настановами 
конфесії регулюються поведінкові стандарти способу життя віруючого, його 
особистісне становлення, духовний саморозвиток.  

Безперечно, спосіб життя визначає розгляд особистості віруючого як 
соціальної категорії. Передбачаємо, що смислове наповнення концепту 
«особистість» буде мати не лише віросповідні, а й конфесійні нюанси. Так, 
розуміння особистості вважається досягненням християнської думки, 
пов’язане з розвитком тріадології та христології за часів давньої Церкви. 
Надалі ж це поняття отримує специфічне тлумачення у грецькому та 
латинському християнстві. На християнському Сході уявлення про 
особистість завдячує вченню каппадокійських Отців, де зразок справжньої 
святості виявлявся через відносини між особами (іпостасями) Святої Трійці. 
Тут особистість розумілась як така, що формується міжособистісними 
відносинами. Цей зразок став засадничим антропологічним принципом, 
наголошував на «створенні» людини «за подобою Божою», діалогічності 
відносин між Ним та особою. Натомість, західне уявлення про особистість у 
середньовічному богослов’ї та філософії зазнало відчутного впливу позиції 
Августина з його аналогією між іпостасями Трійці та трьома властивостями 
людської душі, а саме: пам’яттю, розумом, волею («бути», «знати», 
«хотіти»), в яких Августин вбачав образ Трійці у людині. Цей образ виявляв 
здібності людської душі, що не виражаються через відносини між людьми. 
Відтак, августинівська концепція не слугувала становленню уявлення про 
людську особистість з домінуванням міжособистісних відносин. Це мало 
важливі наслідки для розвитку західної інтелектуальної думки.  

За Нового часу філософія і богослов’я на Заході розробляли, передусім, 
індивідуалістичні уявлення про людину, де суб’єктивність вважалась 
важливою особистісною рисою, «вертикальні» відносини з Богом 
уможливлювали конституювання особистісної унікальності, а 
«горизонтальним» відносинам між людьми відводилась менш значуща роль. 
Лише після «антропологічного повороту» ХХ століття виникли напрями 
філософії, які стали розглядати людину у термінах міжособистісного 
спілкування та діалогу. Ці ідеї набули богословського розвитку та 
конфесійної своєрідності.522 Нині найпомітнішим представником «богослов’я 
спілкування» видається митрополит Пергамський Іоанн Зізіулас. 
Полемізуючи із сучасними західними авторами, владика вибудовує свою 
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теорію шляхом повернення до східнохристиянської традиції, православного 
богослов’я 523. 

За сучасних умов богослови пропонують збалансований погляд на 
людську особистість, який з необхідністю включає як «зовнішні», так і 
«внутрішні» аспекти способу життя віруючого, розуміючи під першими з них 
взаємовідносини між людьми, а під другими – ставлення до Бога та існування 
його «всередині» особистості релігійного адепта 524. 

Врахування зазначеного вище тим більш важливе з огляду на 
особливий дискурс поняття «ближній», що витлумачується релігійними 
системами узалежнено від догматичних поглядів на спосіб життя своїх 
вірних. Цікавий, але неоднозначний з огляду на деяку релігійну 
упередженість та апологетичність погляд пропонує дехто А. Д. Редкозубов у 
власному дослідженні «Православний погляд на важливі аспекти 
мусульманского способу життя» 525. Він виводить міжособистісні стосунки 
між віруючими з догматичних засад православ'я та ісламу, прописні істини 
яких діють на підсвідомому рівні віруючого, формують людину ментально. 
Автор вважає, що істотні відмінності у розумінні поняття «ближній» 
випливають з відсутності в ісламі «ідеї богосинівства, що наповнюють 
відносини Бога та людини справжньою любов'ю». На відміну від 
християнства, іслам назавжди залишається «релігією Отця», однак і це 
визначення надто умовне, оскільки назва «Отець» некоректна при 
застосуванні її до Аллаха: людина мусить підпорядкуватися зовнішній щодо 
неї вищій силі всесильного володаря, яка не визначає себе через «сина» чи 
«батька». Відтак, іслам не сприймає християнське вчення про спокутувальну 
жертву Сину Божого в ім'я спасіння грішного людства: шаріат вказує на те, 
що Аллах скоріше врятує грішника-мусульманина, який розкаявся та прагне 
виправлення, аніж захоче почути слова розкаяння від «закоренілого» 
невірного, хоч би той знаходиться на порозі смерті. Незважаючи на високий 
рівень релігійної свідомості мусульман, християнські богослови закидають 
щодо їх світоглядної однобічності, адже в ісламі поклоняються Богу, який ні 
з ким не спілкується «на рівних» і не вимагає примирення з ближнім перед 
процедурою очищення від гріхів. Водночас, апологети християнства 
засвідчують Бога, «який є любов», що прагне втілити в особі віруючого 
спосіб життя «за образом і подобою», шукає Собі «співпрацівників», 
«друзів», «помічників», прагне до спасіння не лише одновірців, а й всіх тих, 
хто бажає цього. 
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Зауважимо, що за своїм нормативним змістом, заповідь любові не 
належить виключно християнській етиці. Аналогічні вимоги спостерігаємо у 
конфуціанстві, даосизмі, джайнізмі, буддизмі. Чинниками своєрідного 
прочитання поняття «ближній» можуть виступати як догматичні, так і 
політичні розбіжності у релігійному світорозумінні, що формуються під 
впливом певних історичних умов, значно впливають на спосіб життя своїх 
вірних. 

Відтак можна виокремити два підходи, що пропонуються релігійною 
догматикою у розумінні поняття «ближній» та, відповідно до цього, поділити 
релігії на «закриті» та «відкриті». Релігії «закритого» типу вважають 
«ближнім» лише одновірця. До того ж рот цьому проводиться чітка межа між 
представниками різних конфесійних поглядів співвірників по релігійності. 
Частіше за все такі релігії претендують на статус державної або ж одержують 
суттєву підтримку відповідної держави. В умовах домінування певної 
релігійної ідеології, або ж визнання її як державної, світоглядна свобода 
віруючого обмежена неможливістю соціалізації на іншому світоглядному 
підґрунті. Право на збереження соціокультурної самобутності представника 
окремої релігійної системи зіштовхується з альтернативним баченням 
світового порядку з боку представників інших етнорелігійних, або ж 
цивілізаційних, поглядів. 

Натомість «відкриті» релігійні системи розповсюджують поняття 
«ближнього» на всіх нужденних, потребуючих допомоги, незалежно від їх 
віросповідних поглядів.  

Для поліконфесійних держав віросповідні відмінності щодо релігійного 
сприйняття «ближнього» мають принципове значення, оскільки 
уможливлюють соціальну конфліктогенність, суспільну напруженість, не 
сприяють міжрелігійному діалогові, а також вказують на проблеми у сфері 
формування етнорелігійної ідентичності. Віруючий позбавляється 
особистісної свободи при виборі релігійного способу життя, оскільки 
підпадає під вплив стереотипізованих формул, що діють у міжособистісних 
відносинах навіть із сповідниками однієї і тієї ж віри.  

Незважаючи на суперечливість взаємовідносин віруючого та 
суспільства, експериментальні дослідження засвідчують позитивний вплив 
релігії на етичні уявлення людини. Однак зауважено, що цьому сприяє не 
власне віднесення індивіда до суб’єкта віри, а визнання важливості релігії 
для себе особисто, тобто включення релігійності до головних цінностей 
внаслідок особистісного самовизначення, вибору віри як смислу. 526  

Таким чином, спосіб життя сучасного віруючого – поняття динамічне, 
обумовлене як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Неможливо уявити 
раз і назавжди певний релігійний спосіб життя. Останній беззаперечно 
передбачає особистісне зростання у вірі, що неможливо без творчого 
ставлення до реалій сьогодення. З точки зору богослов’я, людська 

                                                 
526 Черняева С. А. Развитие личности и психологическая помощь в свете христианского 
мировоззрения: Монография. – СПб., 2007. – С. 53 – 75. 
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особистість наділена особливою досконалістю, виокремлена із всіх 
створених істот, що уможливлює виконання нею творчого покликання. При 
цьому реалізація творчої свободи вимагає відповідальності перед Богом і 
людьми. Керуючись цим принципом, віруючий не припустить задоволення 
індивідуального інтересу чи підвищення власного рівня забезпечення 
шляхом руйнації міжлюдських відносин. 

 
5.2 Соціальні служби конфесій як різновид релігійної організації 

 
Кожна конфесія всю свою діяльність розглядає як служіння. При 

цьому воно поділяється на два види. Перший - це служіння Богу, 
Богослужіння, який постає як організована конфесійною інституцією 
обрядово-культова сфера релігійної життєдіяльності. Маємо тут вертикаль 
відносин. Другий вид служіння – соціальне, тобто діяльність релігійних 
інституцій в суспільному середовищі свого буття. Довгий час останньому, 
тобто горизонталі, історичні Церкви не приділяли належної уваги, 
обмежуючи себе вертикаллю – служінню Богу і святим його. Але в останнє 
десятиліття сучасного віруючого-християнина стала все більше не цікавити 
вертикаль. Люди все менше вірять в достовірність оповіді про потойбічний 
світ і необхідність все своє життя присвятити підготовці до свого 
перебування в ньому. Для сьогоднішнього віруючого важливим є не десь і 
потім, а тепер і тут. Перенесення центру ваги релігійного життя з «небес» на 
«землю» підвищує цінність земного життя, особисту самооцінку віруючих, 
питання здобутків і досягнень в своїй діяльності в реальному світі. Замість 
дистанціювання від світу, оскільку він нібито з богословсько-християнської 
точки зору лежить у злі, маємо разширення в різних формах участі 
християнських інституцій «в справах світу». Має місце тактика більшої 
відкритості світу. Саме це спонукає конфесії виражати свої посягання вже на 
всі сфери земного життя людини. Замість роз’яснювальної работи в церквах 
звучать нині частіше проповіді-агітки у повчальному тоні.  

Соціальне служіння Церкви грунтується на своїй соціальній доктрині – 
сукупності спеціальних соціально-політичних, соціально-економічних і 
етичних концепцій, виголошених в офіційному документі тієї чи іншої 
конфесійної інституції, прийнятому на її Соборі чи якомусь іншому 
офіційному зібранні. Але як католицька, так і православна соціальні 
концепції (окрім протестантської) так і не деталізує питання саме 
соціального служіння своїх Церков. Якщо соціальні доктрини чітко, 
попроблемно розроблені, складаються з елементів, які знаходяться в певній 
змістовній єдності, то текстів про природу соціального служіння, соціальну 
діяльність в конкретиці її виявів у них немає.  

Соціальну діяльність релігійних організацій характеризує 
багатовекторність напрямків їх роботи і, що є найголовніше, постійний 
пошук її нових форм і тих сфер, де така робота є необхідною і корисною 
земній людині, всьому суспільству.  
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На відміну від соціальної діяльності інших громадських організацій 
релігійні спільноти вважають, що своє служіння вони проводять, реалізуючи 
свої соціальні проекти за допомогою дарованної їм сили Всевишнім. Він 
відтак нібито є присутнім в їх різному земному служінні. 

Своє соціальне служіння християнські спільноти проводять за рахунок 
добровільних пожертвувань і спонсорських надходжень, одержаних від 
благодійницьких організацій, приватних осіб, одновірців як в Україні, так і за 
кордоном, шляхом створення для реалізації цього задуму спеціальних 
благодійницьких інституцій, волонтерського руху тощо. Сутність останнього 
в сфері діяльності християнських конфесій полягає у створенні невеличких 
груп віруючих, покликаних надавати адресну соціальну, медичну і 
патронажну допомогу інвалідам, хворим, громадянам літнього віку, дітям-
сиротам, опікувати засуджених за місцем позбавлення їх свободи та ін.  

Президент Всеукраїнської християнської асамблеї Софія Жукотанська 
вважає, що в Україні 75% християн працюють в соціальній сфері. Правда, 
автор параграфу дещо уточнив би слова пастора: така констатація 
насамперед відображає наявність їх активності і різноманіття вираження 
скоріше в середовищі віруючих-протестантів. Вона далеко менше 
характеризує католиков і ще менше - православних.  

Нині цільовою групою, на яку зорієнтоване соціальне служіння 
релігійних організацій, постають насамперед обездолені люди і люди, що 
знаходяться в складних життєвих умовах. Однією з найбільш проблемних 
груп населення в Україні є літні люди. Одним із головних об’єктів уваги 
релігійних інституцій при реалізації ними своїх соціальних проектів 
постають також малозабезпечені, нужденні, безпризорні, бездомні. Так, 
проектами „Діти вулиці” Церкви Адвентистів сьомого дня передбачено 
надання цим дітям безплатних обідів, допомоги лікарів, психологів, 
проведення з ними тематичних бесід, розважальних заходів тощо527. 

Ріст наркозалежності є однією із серйозних проблем українського 
суспільства. При безпосередній участі релігійних організацій різних конфесій 
в багаьох поселеннях країни створені центри реабілітації нарко- і 
алкозалежних, будинки-інтернати «Шлях до свободи». 

Робота із безробітними також входить в розряд соціального служіння 
конфесій. Згідно з даними Державного Комітету статистики, рівень тільки 
зареєстрованого в Україні безробіття становить біля 3%, а незареєстрованого 
ще більше – десь більше 7%. Недостатня кількість робочих місць навіть з 
мінімальою зарплатою, а значно більше переселенство із Східних областей, 
породили загрозливих масштабів трудову міграцію. Згідно різних оцінок, від 
2,5 до 7 млн. українців знаходяться нині на заробітках за межами країни. 
Усвідомлюючи причини цього, релігійні організації прагнуть творити малі 
підприємства. В такий спосіб вони не тільки створюють нові робочі місця для 
потребуючих роботу, а заодно і постають засобом профілактики виїзду за 

                                                 
527 Ганулич П.В.Соціальна діяльність Адвентистів сьомого дня в міжнародному контексті // 
Актуальні питання міжконфесійних відносин. - К., 2005. - С.157-160. 
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кордон жінок і чоловіків працездатного віку, відвертаючи сирітство дітей при 
живих батьках. Так, релігійними організаціями створюються швейні 
майстерні, в яких безоплатно проходять навчання новим для них професіям 
жінки і дівчатка із малозабезпечених сімей. Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів навчає слюсарній і столярній майстерності, веденню 
тепличного господарства, хлібопекарній справі528.  

Новий напрямок соціальної діяльності - робота з жінками. По-перше, 
це проведення безоплатного тестування вагітності і консультування вагітних 
жінок. По-друге, це проведення презентації з питань внутріутробного 
розвитку дитини, заняття з питань статевого виховання підлітків. 
Проводиться індивідуальне консультування для жінок, які страждають від 
пост-абортного синдрому. Так, Мальтійська служба допомоги своїм 
проектом «Природне планування сім’ї» навчає християнським принципам 
формування і збереження сім’ї. 

Останнім часом активізувалась діяльність існуючих і створення 
релігійними організаціями нових закладів безоплатного харчування, 
відкрилися установи із надання побутових послуг інвалідам, ветеранам війни 
і праці, одиноким людям літнього віку за місцем їх проживання, 
розширюється мережа оздоровчих таборів для дітей-інвалідів і сиріт, дітей із 
малозабезпечених сімей, проводиться душпастирська робота в будинках 
інвалідів, дитячих будинках та інтернатах, установах реабілітаційної роботи 
для неповнолітніх правопорушників. 

Помітно розширилася в останні роки сфера медико-місіонерської 
роботи релігійних організацій. Окрім функціонування реабілітаційних 
центрів з лікування і профілактики наркоманії, паління та алкоголізму, 
об’єктом уваги їх стали й інші захворювання. Зокрема, над вирішенням цих 
питань працюють Асоціація православних лікарів України, Всеукраїнське 
Товариство медиків-християн, Медична асоціація Євангельських християн-
баптистів України, Адвентистський міжнародний медичний центр і обласні 
медичні християнські асоціації. У багатьох протестантських конфесіях діють 
лікарі-волонтери й інструктори з питань здоров’я529. Налагоджена також 
медичне опікування хворих на дому (Карітас-Спес) з наданням безоплатних 
медичних послуг для малозабезпечених сімей незалежно від їх конфесійної 
належності. Діють медичні клініки на колесах, зокрема організовані 
Українською Лютеранською Церквою стоматологічна і педіатрична, 
мобільність яких дає можливість виїздити в сільську місцевість, де нині 
маємо великий дефіцит лікарів. Вирішуєся питання створення 
постійнодіючих християнських шпиталів, консультативно-діагностичних 
центрів, мережі безоплатних аптек та ін. 

                                                 
528 Церква Ісуса Христа Святих останніх днів// Релігійна панорама. – 2000.-№4. –С.62-69. 
529 Див.: Медико-місіонерська школа Церкви Адвентистів сьомого дня зробила свій перший 
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В Україні релігійними організаціями проводяться медико-місіонерські 
програми із назвою „Виставка здоров’я” (Церква Адвентистів сьомого дня) і 
„Ярмарка здоров’я” (Церква Ісуса Христа Святих останніх днів).  

Активне співробітництво вітчизняних релігійних організацій із своїми 
одновірцями із-за кордону надає великі можливості в реалізації в країні 
багатьох спільних соціальних програм. Релігійними організаціями 
створюються (переважно для молоді) центри духовного життя і соціальної 
допомоги, в яких функціонують бібліотеки, комп’ютерні класи, інтернет-
клуби, школи мистецтва і спорту (наприклад, театральні і спортивні служіння 
при Церкві «Посольство Боже»). Зусиллями релігійних об’єднань 
проводяться фестивалі дитячої творчості і самодіяльності, конкурси 
малюнків тощо. Перегляд православних кінофільмів із запрошенням на нього 
і невоцерковленої молоді організовує і проводить Синодальний відділ із 
справ молоді Української Православної Церкви Московського Патріархату. 
Популярними стають у нас також і конфесіями організовані християнські 
Центри знайомства, християнські кафе, різноманітні курси із вивчення 
іноземних мов. Мормони у своїх офісах навчають принипам дослідження і 
пізнання своєї родословної. Активною новітньою форомою євангелізаційної, 
а заодно і соціальної роботи можна також вважати дитячі і юнацькі табори 
(літні і в дні канікул в різні пори року), діяльність дитячих і молодіжних 
клубів спілкування, дитячих центрів530.  

Соціальне служіння релігійних організацій актуалізувало низку 
важливих різновекторних проблем. Насамперед – це відсутність при 
розширенні соціальної діяльності співпраці їх з державою і з 
іноконфесійними інституціями. Перший вектор проблем пояснюється 
насамперед законодавчим неврегулюванням питань регламентації 
взаємовідносин між відповідними державними установами і релігійними 
організаціями з питань виховання і визначення статусу дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківської опіки, дітей, які знаходяться в інтернатах і 
потребують постійної уваги. 

Неврегульованим залишається також питання надання релігійним 
організаціям права на участь в тендерах Міністерства освіти і науки, 
відомства молоді і спорту з проведення соціальних програм. Саме відсутність 
правової можливості для релігійних органгізацій брати в них участь 
призводить до парадоксальної ситуації, коли організації, які мають і великий 
людський ресурс, і досвід проведення відповідної діяльності штучно 
опиняються поза колом суб’єктів таких конкурсів, з якими опісля співпрацює 
назване Міністерство531.  

Тут резонною є думка єпископа Римо-Католицької Церкви Станіслава 
Широкорадюка: «Сьогодні надто важко порівняти благодійність в Україні з 
роботою аналогічних організацій за кордоном. І проблема не тільки в 
ментальності. Якщо сьогодні в Україні хтось виявить бажання зайнятися 

                                                 
530 Християнські молодіжні табори // htth:// www. ccioukraine. org/. 
531 Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: шляхи реалізації. – С.121-127. 

343



благодійницькою діяльністю, то він при цьому зустріне багато проблем і 
«підводного каміння». Для того, щоб все ж таки цією справою зайнятися, 
потрібна незвичайна мотивація – покликання Боже. А враження складається 
таке, що держава взагалі не зацікавлена в заохочуванні – наданні допомоги 
своїм же громадянам. За кордоном організовано це навпаки: держава робить 
все, щоб дати можливість Церкві і її благодійницьким організаціям 
працювати, оскільки розуміє, що це є вирішення багатьох соціальних 
проблем». То ж певне варто було б Верховній Раді України прийняти 
спеціальтний закон з питань правового забезпечення благодійницької 
діяльності релігійних організацій, попередньо розглянувши це на 
спеціальних парламентських слуханнях. 

Соціальне служіння – витратний захід. Враховуючи те, що можливі 
жертводавці не часто бувають в храмах, а ті, хто служить об’єктами 
благодійності на великі пожертвування, обмежені в своїх можливостях, 
держава мала б вирішити питання прямого фінансування деяких видів 
благодійницької діяльності релігійних організацій. 

Той факт, що в реалізації своїх соціальних проектів релігійні 
організації діють сепаративно, конфесійно відособлено, дає підстави для 
висновку, що соціальне служіння для них постає скоріше як один із виявів 
місіонерської роботи. Благодійництво служить для конфесій при цьому 
також засобом примноження своїх послідовників, симпатиків, частина яких 
зрештою приходять в спільноти. 

Відтак маємо такий досвід соціального служіння релігійних організацій 
України, який потребує свого подальшого дослідження й узагальнення. 
Конфесії до його описання мало звертаються, бо ж нібито це буде суперечити 
настановам Ісуса Христа не вихвалятися своїми добрими справами. 

 
5.3 Благодійництво як форма діяльності релігійних організацій 

 
Живильним грунтом, на якому зростає християнська добродійність, є 

релігійна толерантність. Християнство з часу свого виникнення стало 
єдиноможливою і прийнятною для масової свідомості релігійною формою 
вираження нових моральних принципів та установок. Одним із цих 
принципів є ідея вселюдськості, єдності всього людського роду, яка 
діалектично пов’язана з ідеєю абсолютної цінності кожної особистості. 
Розкриваючи сутність християнського вчення, апостол Павло сказав: “Весь 
Закон в однім слові міститься: “Люби свого ближнього, як самого себе!” 
(Гал. 5:14). 

Християнство постало саме як релігія любові. Любов в ньому 
поширюється на всіх людей незалежно від того, хто вони є. Проповідуючи 
людинолюбство, визнаючи цінність кожної людської особи, християнство 
закликає творити доброчинність милосердя у взаєминах між людьми, 
“перемагати зло добром” (Рим. 12: 21), бути співстраждальним. Відтак 
благодійницька діяльність релігійних організацій є виявом їх толерантності, 
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соціального служіння всьому людству, а не лише співвірникам, 
одноконфесійникам. 

Не станемо тут розглядати питання теорії християнського 
добродійництва. Про це можна почитати в ряді видруків конфесій, в Україні 
сущих. Висловимо лише деякі свої міркування з приводу організації і 
проведення благодійницької діяльності релігійними спільнотами України. 

Насамперед зауважу, що благодійництво – це важлива ділянка 
діяльності майже всіх в Україні існуючих релігійних організацій і Церков. 
Відтак всі, хто доброчинить, мають бути присутніми на всіх тих заходах, які 
проводяться державними і громадськими організаціямиз проблем соціально 
значущої діяльності релігійних спільнот, бо ж незапрошення їх на такі заходи 
певною мірою принижує важливість їх благих справ, а зрештою – навіть 
дещо й ображає їх.  

Візьмемо таку християнську організацію як “Сім’я”. Вона абсолютно 
виключила із своєї діяльності прозелітизм. Водночас “Сім’я” широко 
займається благодійництвом, її духовні концерти вже звучали в багатьох 
в’язницях. Неодмінною складової діяльності Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів також є доброчинність. Але її представників ми не бачимо на 
різних зібраннях, присвячених благодійництву. Я не говорю тут про 
Товариство свідомості Крішни, їхню програму “Їжа заради життя!”. 
Благодійництво має поєднувати конфесії, формувати толерантні відносини 
між ними, а не протиставляти їх. 

Зрозуміло, що кожну конфесію турбує її імідж. Що б там не говорили, 
але зрозуміло, що вона прагне піднести його в очах громадськості і шляхом 
розгортання свого соціального служіння. Благодійництво слугує для 
конфесій засобом множення своїх симпатиків, частина яких зрештою стає їх 
послідовниками. Але така зорієнтованість благодійництва призводить до 
втрати ним своєї основної функціональної ознаки – творіння б л а г и х справ. 
Мета його тоді вже не благо, а користь. Відтак благодійництво 
перетворюється в кориснодійство. 

Вважаємо, що благодійництво не слід перетворювати і в 
міжконфесійну конкуренцію, рекламувати якісь конфесії шляхом 
співсталення їх благодійної діяльності. Форми, масштаби і розміри 
благодійництва залежать від різних чинників. Одна справа, коли 
благодійницька установа конфесії виконує по суті посередницьку роль і 
розгортає свою благочинність за рахунок надходжень гуманітарної допомоги 
від своїх зарубіжних одновірців. Інша справа, коли це благодіяння конфесії 
розгортається на основі лише одержаних пожертвувань від своїх вірних в 
Україні. Зрозуміло, що остання діяльність є більш благородною, бо ж, як 
кажуть в народі, кожний кашу зварить, якщо пшоно буде, а ось попробуй 
зварити її без нього. 

Всі усвідомлюють те, що в етап нинішнього релігійного відродження 
наші історичні церкви вступили, будучи матеріально пограбованими 
соціалістичною державою. Екуменічна скрута позначається на 
пожертвуваннях їхніх вірних. Великих коштів вимагала попервах від них 
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відбудова храмів й підготовка кадрів. Ці церкви не мають за кордоном своїх 
постійних “благодійницьких спонсорів”. Тому не варто їх благодійництво 
співставляти з тими, хто одержує, скажу образно, “пшоно із-за бугра”. У 
благодійництві не може бути голого цифрового співставлення, бо ж воно не є 
сферою якогось змагання. 

У зв’язку з цим варто порушити ще одне питання: “Благодійництво і 
національна гідність”. Благодійницькі організації більшості конфесій у нас 
функціонують в ролі посередницької ланки і не є самодостатніми. 
Гуманітарна допомога надходить до них із-за кордону, а вони вже вирішують 
питання її розподілу. Автору параграфу приходилося побувати за кордоном в 
ряді центрів благодійництва. Приходилося бачити закордонні надходження і 
в нас в Україні. Не стану називати їх конфесійну належність, щоб не 
підривати авторитет діючих в Україні їх представництв. Проте ці 
спостереження мене дещо розчарували. За кордоном при центрах, до яких 
надходять пожертви місцевих вірян, виявляється існують спеціальні 
магазини. Спочатку для продажу в них виставляють все одержане від 
громадян та установ, а вже лише після цього все непродане запаковується в 
тюки і відправляється у різні країни. Автор своїми очима бачив підготовлені 
для відправки в Донецьку область ліки, термін пригодності яких вже 
фактично був на виході. 

Відтак зарубіжні благодійники подеколи діють за принципом: на тобі 
Боже, що мені не гоже. Ми ж при цьому, дякуючи за таке благодійництво, 
дякуємо, власне, за те, що вони нашу країну перетворюють у звалку 
непотрібу. То ж будемо думати про нашу національну гідність і знаходити 
форми реагування на такі небажані (навіть образливі) форми вияву щодо нас 
благодійництва. Хоч як не тяжко нам нині, але не дамо нашу країну 
поставити в один ряд із злиденними країнами Африки. 

Не знаю, хто це має контролювати, але автор мав можливість вже не 
раз пересвідчитися в тому, що зарубіжні протестантські організації деяких 
країн, використовуючи благодійнитво, прагнуть створити у нас свої філіали. 
При цьому зневажається те, що в нас такі ж християнські конфесії вже наявні 
і мають вони у нас свої, державою зареєстровані організаційні структури. 
Постає тоді питання: Чого це вони прагнуть діяти через їх голову? Чому б їм 
не підключитися до тієї благодійницької роботи, яку ведуть наші однотипові 
конфесії? Особливо це стосується зарубіжних баптистських структур. 
Гадаємо, що такі паралелі не слід допускати, бо ж то з часом постане таким 
же внутріконфесійним протистоянням, яке нині маємо у Православ’ї. 

Готуючи щомісячно до видруку нові числа нашого часопису “Релігійна 
панорама”, щодня переглядаємо десь півторадесятка різних масових 
світських газет. І що ж! Падкі вони на сенсації, розвінчування чогось 
непристойного в житті тієї чи іншої конфесії. А доброго – не бачуть! Роки 
проходять, а в газетах жодної статті (хіба що в “Дні” була одна) про 
соціальне служіння церков, їх благодійництво, роботу в будинках літніх 
людей, школах-інтернатах, місцях ув’язнення тощо. Відділення 
релігієзнавства неодноразово звертали на це увагу газетарів, але віз й понині 
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там. То ж у нас є ідея: чому б самим церквам не писати в газети про свою 
діяльність? Інколи кажуть, що, згідно вчення Нового Завіту, людина не 
повинна кичитися і вихвалятися своїм добродіянням. Може воно й так. Але 
не для самореклами варто це робити. По-перше, є ще нужденні, які не 
знають, що вони у своїй скруті можуть одержати допомогу з боку релігійних 
організацій. По-друге, конфесії користуються великим різноманіттям форм 
благодійництва і могли б поділитися досвідом їх організації. По-третє, 
знаємо, що нашим зарубіжним спонсорам приємно, коли тут, в Україні, про 
них буде сказане вдячне слово. У них тоді з’явиться бажання ще більше нам 
допомагати. 

Благодійна діяльність релігійних організацій зорієнтована нині 
переважно на потреби знедолених. Але ми маємо жити перспективою і 
вірити в те, що з часом вийдемо із стану економічної кризи, матеріальної 
скрути. Благодійництво заради “кусеня хліба” і “тряпки від голизни” 
втратить свій сенс На нашу думку, доброчинність конфесій в перспективі має 
вилитися в організацію роботи благодійницьких лікарень, шкіл мистецтв і 
спорту, їдалень чи будинків для людей похилого віку і самітніх, дитячих 
садочків чи будинків, прокатних пунктів, ремонтних майстерень, бібліотек, 
читалень, юридичних консультпунктів тощо. 

Чи може взяти нині на себе реалізацію хоч однієї з цих пропозицій 
лише якась одна із конфесій? Гадаємо, що ні. І ось тут має спрацювати та 
толерантність, яка тримає спокій в міжконфесійних відносинах в нашій 
країні. Думаємо, що при Всеукраїнській Раді Церков доцільно утворити 
відділ, який, поєднуючи благодійницькі зусилля і фінансові можливості 
різних релігійних організацій і церков, вже приступив би до відкриття таких 
благодійницьких установ, координував би благодійницьку діяльність так, 
щоб вона не перетворювалася в конкуренцію і місіонерство. До того ж, 
благодійництво - це не тільки і не стільки роздача матеріальних благ, 
одержаних від когось. А чому б не організувати виробництво цих благ чи 
заробляння коштів на їх придбання? В цьому неабияку роль міг би відіграти 
вище названий міжконфесійний відділ благодійництва і утворені на місцях 
його підрозділи. 

Благодійництво – це велика ділянка роботи релігійних організацій і 
Церков. В його проведенні конфесії зіткаються з багатьма труднощами. Нею 
мали б займатися відповідно підготовлені фахівці, які добре знаються і на 
праві, і на бізнесі, і на менеджменті. То ж назріла потреба підготовки 
високоосвічених фахівців для конфесій на тих факультетах соціальної 
роботи, які вже відкриті в ряді вузів. А може варто й утворити з такою 
фаховою орієнтацією спеціальний інститут, а чи ж спеціалізувати на цьому 
Український гуманітарний університет, що працює в Бучі під Києвом. 

Таким чином, від природи належна нашому народу релігійна 
толерантність і плюральність дають можливість в благодійницькій роботі 
перейти на нові її форми, які більше відповідають запитам сучасного 
віруючого. 
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5.4 Конфесійно-журналістська сфера діяльності  
релігійних організацій 

 
До років незалежності в Україні практично були відсутні конфесійні 

видання і видавництва. Якщо й видруковувався один часопис – 
“Православний вісник”, то й то його видання мало прагматичну 
зорієнтованість – сприяти наверненню в православ”я тих греко-католицьких 
парафій Західної України, які після так званого Львівського собору 1946 року 
були поглинені Московською православною Церквою. Хоч Конституцією й 
гарантувалася свобода ввіросповідань, але в ті часи була відсутня власне 
релігійна преса, а відтак і вільна журналістика. Радіо і телебачення були 
державними, а газети й журнали – органами певних партійних, громадських 
або державних організацій-інституцій, які мали всіляко обстоювати 
правомірність антирелігійної зорієнтованості комуністичної ідеології.  

Перш ніж приступити до думок з теми параграфу, визначимося в тому, 
що означає свобода совісті ДЛЯ мас-медіа? Насамперед, це право на 
існування світських і релігійних перідичних видань. Свобода релігії у нас 
виявляється в тому, що на початок 2018 року різними церквами, релігійними 
організаціями офіційно було заявлено про видрук ними 526газет і журналів. З 
них лише 17 оголошено в передплаті через пошту. Прим цьому маємо 
тенденцію до їх щорічного кількісного зростання. Конфесії мають вже доступ 
до радіо і телебачення, активно вийшли в систему Інтернет, де мають свої 
свйти. 

Свобода совісті, а відтак і свобода релігії, зреалізовує себе також через 
свободу віровизнання. Право на це також забезпечене в Україні і у 
видавничій сфері, про що свідчать наступні кількісні показники періодики 
різних церков та релігійних течій станом на 1 січня 2018 року: Українська 
Православна Церква Московської юрисдикції – 137; Українська Православна 
Церква Київський Патріархат – 51; Українська Автокефальна Православна 
Церква - 12; Незалежні православні громади – 3; Українська Греко-
Католицька Церква – 58; Римо-Католицька Церква – 10; Союз євангельських 
християн-баптистів – 26; Братство незалежних церков ЄХБ – 1; 
Євангельський собор незалежних церко – 1; Громади Церкви Христа – 5; 
Громади євангельських християн – 3; Союз Християн віри євангельської – 
34; Вільні церкви ХВЄ – 7; Незалежні громади п”ятидесятників – 14; Церква 
Божа України – 5; Церква Божа в пророцтвах -2; Церква Повного Євангелія – 
9; Церква «Нове покоління» - 1; Церква «Відродження – 4; Українська 
християнська євангельська церква – 10; Громади харизматичного напрямку – 
30; Церква Живого Бога – 1; Церква Адвентистів сьомого дня – 19; Церква 
АСД реформістів – 3; Закарпатська реформатська церква – 1; Німецька 
євангельсько-лютеранська церква –2; Українська лютеранська церква –4; 
Інші лютеранські громади -2; Церква Ісуса Христа Святих останніх днів -1; 
Об”єднання іудейських релігійних організацій України –4; Всеукраїнський 
конгрес іудейських релігійних громад –3; Об”єднання хасидів Хабад 
Любавич –21; Прогресивні іудеї – 1; Месіанські іудеї – 2; Духовне 
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управління мусульман України – 4; Духовне управління мусульман УММА -
2 ; Незалежні громади мусульман –3 ; РУНВіра – 3; Родове вогшише -1; Рідна 
віра – 1; Товариство свідомості Крішни – 5; Духовне управління буддистів 
України – 2; Інші неоорієнталістські спільноти - 2  

Кількість періодичних видань конфесій в Україні ніхто не лімітує. 
Тому дивним видається те, що, скажімо, Свідки Єгови України, маючи біля 
півторатисячі своїх громад, не мають свого українського часопису, а 
користуються виданнями українською мовою часописів “Вартова башта” та 
“Пробудись”, які виходять в Брукліні (США). Те ж саме можна сказати і про 
Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів,яка має на 2018 рік 44 свої 
офіційно зареєстровані громади і не має в Україні своєї періодики, а лише 
наявний передрук часопису «Ліягона» українською мовою. Чомусь ігнорує 
видрук своєї газетно-журнальної періодики Українська Греко-Католицька 
Церква. Окрім часопису «Патріярхат» та івано-франківської газети «Нова 
Зоря» чогось іншого офіційно заявленого на передплату у неї немає. Зникла 
«Мета», в передплаті вже немає трускавецького видання газети… Лише 
ковпаківці видруковують газету «Греко-Католицька традиція» Водночас є 
релігійні течії,які маючи всього 10-15 громад, видруковують 1-2 періодичні 
видання. 

Ми не маємо тут наміру аналізувати зміст конфесійних періодичних 
видань у плані актуалізації ними проблем свободи совісті і дотримання ними 
ж її принципів у своїх публікаціях. Зазначимо лише, що тут чітко 
проглядається декілька тенденцій: історичні і кількісно домінуючі Церкви 
прагнуть обмежити свободу совісті лише правом на своє існування, подеколи 
навіть вимагаючи від держави обмежити можливість появи в країні і 
поширення нових релігійних течій, а відтак і їх видань; критичне,часто 
звульгаризоване і тенденційне, а то й образливе подання інформації про 
історію, віровчення, обрядову практику, спосіб життя і діяльність інших 
конфесій, церков, релігійних спільнот; прагнення охарактеризувати свою 
конфесію як єдино істинну релігію, підхід при цьому до інших як до 
псевдорелігій чи церков у лапках, а до їх послідовників – як до єретиків, 
схибників, прихильників сатани тощо. 

Відтак конфесійна преса, якщо вона розрахована на масового читача, а 
не лише на послідовника цієї релігійної течії, при массовому її поширенні 
цим самим порушує не лише право за умов гарантованої свободи совісті на 
плюралізм світоглядних інформацій, а й такий принцип цієї свободи, як 
право вільно вірити, вибирати віру і церкву. Водночас тут порушується ще й 
відомий принцип Святого писання: не лжесвідч. В тому разі, коли журналіст 
подає хибну, тенденційно підібрану інформацію, він свідомо лжесвідчить, а 
відтак не лише свідомо виявляє свою свою несумлінність, а й бере за ці 
лжесвідчення гріх на свою душу.  

Отже, свобода совісті в конфесійних мас-медіа не існує. Вона у нас 
виявляється лише в світських виданнях. Але це, знову ж таки, залежить від 
світогляднх і конфесійних уподобань редакцій газет і часописів, їх 
кореспондентів і дописувачів, від підвладності їх домінуючій в країні 
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громадській думці, навіть від світоглядних орієнтацій і політичних настроїв 
фінансового утримувача. Зрідка з”являються у нас в газетах заяви атеїстично 
мислячих видатних діячів науки і культури. А загалом публікаціям 
атеїстичного змісту певно що дорога на сторінки газет, скоріше із-за моди на 
релігійність і певну боязнь осуду з боку релігійної громадської думки і дещо 
фаворизованих державою церков закрита.  

Протягом останнього чвертьсторіччя автором цього параграфу 
вибиралися публікації із понад тридцяти світських періодичних газетних 
видань України. Метою цього заходу було виявлення того, наскільки 
актуальним для преси України є релігійне життя, і з”ясування того, наскільки 
в його висвітленні журналісти дотримуються Конституційно закріплених 
принципів свободи совісті. Питання це надзвичайно актуальне і водночас 
майже не вивчене. Не помилюся, якщо скажу, що журналісти (за незначним 
винятком) не вміють працювати з релігійним матеріалом. Певно тому вони й 
звертаються до нього не так часто. Якщо оцінювати це відсотками, то 
матеріали з релігійного життя в газетах і на один (так їх мало) не потягнуть. І 
переважно вони є не свої, а запозчені з інших видань або ж з інформаційного 
поля Інтернету. 

А між тим релігія та її репрезенти – релігійні організації нині 
виступають активним чинником духовного відродження. Зріс їх суспільний 
статус. Якщо в неалекому минулому зараховувало себе до віруючих лише 5 
відсотків респондентів, то нині таких вже більше 70. Зросло число віруючих 
серед молоді, інтелігенції, чоловіків, соціально активних прошарків 
населення. Можна сказати, що релігійність в Україні стала масовою. Але це 
не відчувається із змістовної наповнюваності газетних публікацій. Про 
релігію тут пишуть не часто і то ситуативно: чи то в переддень якогось 
великого релігійного свята, чи то з нагоди візиту якогось значного 
релігійного діяча, чи то з приводу якоїсь скандальної події в житті тієї чи 
іншої церкви, громади, в міжконфесійних чи внутріцековних відносинах та 
ін. 

До того ж, відзначимо, журналістів цікавить не релігія сама по собі як 
специфічна сфера духовного світу особистості, як складне духовне явище, 
що має поліфункціональну природу. Вона для них постає скоріше у вигляді її 
зовнішніх виявів, в діяльності її окремих носіїв або ж релігійних спільнот – 
громад, монастирів, церков тощо. Якщо скажу, що серед кореспондентів 
газет відсутні професіонали-релігієзнавці (за винятком донедавна К.Гудзик - 
із “Дня”, Ю. Дорошенка - тепер із “Столиці”, К.Щоткіної – із “Дзеркало 
тижня”), то цим не погрішу проти істини. І це зозуміло. Таку розкіш може 
допустити конфесійне або ж спеціалізоване видання. Журналісту масових 
газет приходиться писати статті на велике різноманіття тем, із багатьох 
складних питань широкої палітри суспільного та індивідуального життя, до 
того ж писати оперативно, без якихось очікувань. Де тут може бути вузька 
спеціалізація і глибоке осягнення об”єкту уваги.Тому й працюють 
журналісти, яким доручають (окрім іншого) подавати матеріали з релігійної 
тематики, на шляхах пошуку якихось сенсацій, на рівні висвітлення подій, 

350



які часто не є типовими для життя тієї чи іншої конфесії, але вловлені 
журналістом на слух, є тим фактиком, який сам по собі ще ні про що не 
говорить. 

При цьому навіть назва публікацій не завжди є коректною, формує 
хибні погляди на ті чи інші сторони релігійного життя. Розкривши газету, ми 
ще часто можемо прочитати щось набране великими буквами на кшалт 
“Люди з іншого життя”, “На біса попам собор”, “Від мене пішов чоловік … 
до Бога”, “Погляд на Папу з готелю”, “Священики насилують монахинь”, 
“Сексуальні ігри в монастирях”, “Лукава “злука” українського розколу” і т.п. 
А між тим в цих часто образних заголовках виявляється образа почуттів 
віруючих, тенденційна оцінка їх способу життя тощо. Так, заголовок 
публікації “З повій в … попаді” з газети “Сегодня“ явно підриває авторитет 
жінок священиків. Заголовок статті із “Фактов” “Свідок Єгови… гвалтував 
дочку “ також має тенденційний підтекст, покликаний формувати негативну 
громадську думку щодо носіїв цієї релігійної традиції. 

Подібні публікації явно зоієнтовані проти свободи совісті, ображають 
почуття віруючих, викликають небажані збурення у вілповідних конфесіях, 
породжують їх скарги до державних органів і редакцій цих газет з проханням 
спростувати брехливу інформацію. А між тим тут требу було б звертатися до 
суду, щоб заставити газету матеріально компенсувати нанесені моральні 
збитки. А між тим газетарі часто не спішать навіть із словесними 
вибаченнями. Так, щось не видно реакції редакції газети “Факти” на 
прохання Українського бюро релігійної організації Свідків Єгови 
спростувати фальшивку про “єговіста-гвалтівника”,бо ж, як виявилося, серед 
її членів названий “свідок” взагалі не значиться. 

Релігійне життя – надто делікатна сфера. Щоб не писати неправду, не 
виявляти тенденційність чи конфесійну заангажованість журналісту варто 
самому законтактувати з тією релігійною течією, про яку збираєшся писати, 
поспілкуватися з її вірянами. Завжди відкриті для співбесіди з журналістами і 
двері Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України. Тоді й не появляться статті, в яких мормонів проголошують 
багатожонцями, Патріарха Філарета оголошують главою Української 
Православної Церкви, свідкам Єгови приписують віру в пекло, індуїстів 
розглядають як послідовників Будди. Не появився б такий казус, який мав 
місце в газеті “Високий Замок”, коли в повідомленні про смерть кардинала 
Любачівсьго – глави УГКЦ було вміщено світлину митрополита Володимира 
Стернюка. Уже більше 20 років пройшло з часу діяльності Великого Білого 
Братства, але про нього пишуть як деструктивну релігійну спільноту, що 
нібито діє в наші дні. Шкода, але такі й подібні нісенітниці ще часто звучать 
в публікаціях некваліфікованих журналістів. Тут їм навіть знадобився б 
“Релігієзнавчий словник”, який видрукувано ще в 1996 році. 

Найбільше ігнорувань свободи віровизнань ми віднайшли в тих 
інтерв”ю, з якими виступають на шпальтах світських газет керівні діячі 
різних конфесій і церков. Тут має місце явне спотворення вчення інших 
конфесій, їх діячів, політики інших церков. Добре, що газета “Факти” 
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позбулася свого постійного дописувача єпископа Павла, який всі інші 
конфесії, окрім православ”я, називав “заїзжими торгівцями словом Божим”. 
“Мертвою гілкою від Лоз виноградної – Церкви істинної” у нього були “ось 
ці меноніти, Свідки Єгови, Армія спасіння, адвентисти, мормони, баптисти, 
учні Хиста та інші.  

Але насамперед журналіст має рахуватися з тим, що Конституція 
України і закон “Про свободу совісті та релігійні організації” кожному 
громадянину країни надали право свободи світоляду й віросповідань. Це 
право включає свободу мати, приймати і змінювати релігійні вірування за 
своїм вибором або ж взагалі не сповідувати їх. Віруюча людина має право 
особисто чи ж колективно справляти релігійні обряди, проводити релігійну 
діяльність. Лише закон (наголошуємо на цьому, бо ж журналісти не завжди з 
цим рахуються) може обмежити це право в інтересах охорони громадського 
порядку та безпеки, дотримання справедливих норм моралі, забезпечення 
доброго здоров”я, захисту прав і свобод інших громадян. Варто мати на увазі 
і те, що в Україні жодна з релігій законом не проголошена обов”язковою. Ми 
живемо в полісвітоглядному і поліконфесійному суспільстві. Це засвідчено 
Конституцією України. Визнана нашою країною “Загальна декларація прав 
людини”, яка була прийнята ООН ще в 1948 році і дає право будь-кому у нас 
вільно шукати, одержувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими 
засобами і незалежно від державних кордонів. Тому не слід релігійне 
місіонерство, навіть у тому випадку, якщо його здійснюють зарубіжні 
провісники якоїсь релігії, розглядати як протиправну лію, а благодійницьку 
діяльність релігійних спільнот подавати як підступний засіб навернення в 
якусь “небажану для журналіста” конфесію. 

Відтак свобода совівсті має існувати не лише ДЛЯ мас-медіа. Вона 
повнна мати місце і В змісті тих матеріалів, які полаються нашою світською 
пресою про релігію. Свобода совісті в мас-медіа це: по-перше, визнання 
права людини на вибір світоглядів і конфесій й не кваліфікування при цьому 
її вільного вибору як якогось злочину чи збочення; по-друге, це рівне 
ставлення до різних конфесій, релігійних течій, церков, хоч може в душі 
журналісту деякі з них є антипатичними, небажаними для України тощо; по-
третє, сприйняття як чогось нормального того способу життя і діяння, яким 
живе послідовник тієї чи іншої конфесії, та чи інша релігійна спільнота, 
описання його таким, яким він є, без будь-яких заангажованих своїм 
світоглядом оцінок і тенденційних описань.  

 
5.5 Релігійна та релігієзнавча освіта 

 
Проблема співвідношення релігії та освіти не перший рік цікавить 

педагогічну громадськість і Церкву. Але якщо в розумінні зв’язку релігії і 
духовної освіти все було зрозумілим, то у співвідношенні релігії і світської й 
релігієзнавчої освіти проблем донедавна також не було, бо ж, згідно з 
Конституцією країни, світська школа відокремлена від Церкви. Учні 
одержували знання про релігії, скоріше про функціонування її інституцій, 
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вивчаючи включені матеріали про неї в різні навчальні дисципліни. 
Зрозуміло, що в радянську добу ці знання подавалися з атеїстичним 
підтекстом, тенденційно й упереджено. 

Останнім часом, у зв’язку із зростанням ролі релігійного чинника в 
суспільному і духовному житті, проблема співвідношення релігії і освіти, 
здавалося б зрозуміла сама собою, актуалізувалася в різних її аспектах і в 
Україні. Питання не стоїть про те, давати чи не давати через систему освіти 
знання про релігію. Стоїть питання того, які знання і в якому обсязі про неї 
викладати, коли, де і хто їх має давати. Постає ще питання й того, чи мають 
існувати паралельно дві системи освіти – світська і духовна, а чи ж духовна 
освіта за своїм статусом має прирівнюватися до світської і засвідчуватися 
такими ж документами, які чинні і в сфері світського життя. Але якщо це 
буде так, то певно що на духовну освіту тоді поширюється міністерське 
правило про вивчення в закладах освіти того обов’язкового переліку-
мінімуму навчальних дисциплін, які нині викладаються у всіх світських 
навчальних закладах і які формують широкий світоглядний кругозір у їх 
реципієнтів. Певно що тоді підлягати контролю з боку Міністерства освіти і 
науки мав би й зміст духовної освіти. Держава мала б знати не лише те, чому 
тут учать, а й як і хто учить. Скажімо, чи не пропагують в духовних 
навчальних закладах УПЦ МП ті «русскомировские идеи», які обстоює 
Московський Патріархат і його філія в Україні, чи не пропагують у своїй 
освіті євроазійство ті ж баптисти й адвентисти, які йдуть із цим вченням до 
своїх вірян. Але, як з’ясувалося, цього немає: прирівнявши духовну освіту до 
світської, держава (а скоріше міністерка Гриневич) впустила в освітянський 
процес антиукраїнстао у різних змістовних формах його вияву.  

Нині в Україні існують паралельно релігійна і релігієзнавча освіти. 
Якщо перша діє переважно в духовних навчальних закладах, її патронують 
конфесії і система її в ряді Церков вже склалася, то система релігієзнавчої 
освіти в наш час предметно лише складається. Вона будується на засадах 
гуманізму, толерантності і дотримання конституційного принципу свободи 
світоглядів і принципу відокремлення Церкви від державної освіти. 
Долаються ті вади світської освіти, які були зумовлені донедавна її 
атеїстичною зорієнтованістю. Релігієзнавча освіта своїми складовими прагне 
вийти на включення до свого предметного переліку весь той обсяг дисциплін, 
які розкривають структуру релігієзнавства. Правда, релігієзнавчим кафедрам 
не завжди це вдається, бо ж часто відсутні фахівці із філософії релігії, її 
етнології, соціології, з практичного релігієзнавства. Читаються частіше курси 
із історії та конфесіології релігії.  

Донедавна в більшості державних навчальних закладів викладався, як 
обов’язковий предмет, курс академічного релігієзнавства, стандартна 
програма якого має державне затвердження. Навчальні заклади, засновані на 
приватній основі, мають право вибору щодо вивчення релігієзнавчих курсів. 
Але вони, як і державні, повинні забезпечувати рівень релігієзнавчої освіти у 
відповідності з державними стандартами. 
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Оскільки вивчення релігії чіпає багато делікатних проблем не лише 
правового, а й світоглядно-виховного характеру, то навколо питань змісту й 
організації релігієзнавчої освіти точилися палкі дискусії. Скажімо, 
дискутувалося питання того, чи релігієзнавча освіта є тотожною з 
релігійною, а якщо це так, то чи має педагог бути обов’язково релігійною 
людиною. Ще поставало питання того, як узгодити програмові знання, 
визначені державним стандартом освіти, і власні погляди на релігію 
студента, який належить до того чи іншого віросповідання, його оціночні 
судження щодо різних конфесій. 

Світова освітянська практика вже давно довела, що релігійна і 
релігієзнавча освіта мають відмінний зміст, різну зорієнтованість і 
функціональність532. Водночас вона засвідчила, що шкільне чи вузівське 
релігієзнавство не повинне виконувати функцію узгодження поглядів на 
релігії представників різних конфесій або ж молоді з релігійною і 
нерелігійною орієнтацією. Основна мета вивчення релігієзнавства - дати 
молоді повний обсяг об’єктивних, науково вивірених знань про релігію в її 
різних конфесійних виявах, знань з її історії і суспільного функціонування. 
Академічне релігієзнавство покликане з наукових позицій розглядати релігію 
в контексті світової культури, розкривати її сутність, місце і роль як в 
суспільстві, так і в житті людини. Саме такий підхід відповідає 
демократичним вимогам Конституції України, її принципам про 
відокремлення церкви від держави і школи від церкви, сприяє соціальній 
злагоді у суспільстві, пошановує суверенність кожного як особистості. В 
громадянському суспільстві на державному рівні не може бути ні релігійної, 
ні атеїстичної освіти. Останні можна організовувати на приватному чи 
корпоративному рівнях. Загальнодержавна освіта має бути лише 
релігієзнавчою533. 

Проте останнім часом в засобах масової інформації, листах в державні 
органи все частіше порушується питання введення в школах, як 
обов’язкового предмету, “Християнської етики” або “Закону Божого”, а у 
вузах - теології. Подекуди керівництво освітянських установ (а в Галичині, 
навіть на обласному рівні), ігноруючи принцип світськості державної освіти, 
закріплений Конституцією і чинним законодавством, самочинно ввело в 
навчальні плани шкіл викладання релігійних курсів, залучивши до цього 
подеколи непідготовлених до педагогічної роботи служителів культу, різних 
проповідників або ж підготовлених на короткотермінових катехитичних 
курсах Греко-Католицької Церкви вчителів. Маємо не що інше, як 
організовану однією Церквою на догоду собі скриту катехизацію молоді у 
державних школах і за державний кошт. Такий підхід неприйнятний, бо ж він 

                                                 
532 The Routledge International Handbook of Religious Education /ed. by Derek H.Devis and Elena 
Miroshnikova. London-New York, 2012. – 414 c. 
533 Филипович Л. Духовна освіта в контексті становлення державно-церковних відносин // 
Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин // Українське релігієзнавство. – 
2014. - №70. -С.61-65. 
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веде до дискримінації в галузі релігійної освіти, до її конфесіоналізації, 
силового насадження того чи іншого віросповідання і, нарешті, порушення 
прав людини взагалі. Ми не маємо повторити принцип радянської освіти, 
коли в школах, не рахуючись із наявністю дітей з віруючих сімей, 
обов’язковою була атеїстична освіта.  

В наших школах навчаються діти із сімей різних конфесій, відмінних 
світоглядів, діти віруючі і невіруючі. Конституція України велить з цим 
рахуватися. До того ж, вивчення релігії в системі державної освіти повинне 
відповідати не тільки чинному в нашій країні законодавству, а також і 
міжнародним правовим документам в галузі свободи релігії і віровизнань, які 
відкидають примусове насадження через державну школу якихось 
світоглядних систем. 

Релігійна освіта - це навчальний процес, зорієнтований на передачу 
реципієнту певного обсягу релігійної інформації з метою підвищення рівня 
його релігійної освіченості, формування навиків освоєння змісту певного 
релігійного віровчення. Але релігійна освіта не є позаконфесійною. Для її 
проведення залучаються конфесійно зорієнтовані особи, а це призводить до 
однобічно заангажованих оцінок ними інших віровчень, виховання 
негативного ставлення до них. 

Релігійна освіта буває загальнопросвітницькою і професійно-
зорієнтованою. Загальнопросвітницький характер має навчання релігії в 
парафіяльних і недільних (християнство), суботніх (іудаїзм, християни-
адвентсти) та п’ятницьких (іслам) школах при громадах різних конфесій, на 
різних біблійних курсах тощо. Професійно-зорієнтовану релігійну освіту, яку 
ще можна назвати богословською, проводять різного типу духовні навчальні 
заклади (академії, університети, семінарії, коледжі тощо). Від рівня духовної 
освіти в католицизмі і протестантизмі (на відміну, скажімо, від православ'я) 
залежить кар'єра особи в церковному житті. На початок 2018 року в Україні 
різні конфесії мали 13282 недільних, суботніх чи п’ятницьких шкіл і 202 
духовних навчальних закладів.  

Зауважимо принагідно тут на тому, що релігієзнавчу освіту не слід 
ототожнювати або підміняти богословською (теологічною). Остання, як і 
атеїстична, що домінувала в часи тоталітаризму, є світоглядно 
неплюральною, а водночас ще й конфесійно зорієнтованою. Організація ж 
богословської освіти в системі державних навчальних закладів взагалі 
суперечить принципам світськості освіти, відокремлення Церкви від Держави 
і державної школи від Церкви, спричинить до подальшого загострення 
суперечок і конфліктів на світоглядному й конфесійному рівнях, оскільки в 
державних школах і вузах навчаються віруючі з різних конфесій, а також 
невіруючі. Певно, враховуючи це, на одному із семінарів, який проводився у 
Ватикані, навіть його учасники прийшли до висновку, що “слід відмовитися 
від загальної обов’язкової конфесійної освіти молоді в школах і відновити 
прицерковну систему недільних шкіл”. 

Ось як оцінив головний рабин Києва і України Яків Блайх ту ситуацію, 
яка складається з порушенням принципу світськості освіти при викладанні в 
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школах християнської етики : “Де-факто сьогодні в багатьох школах України 
викладається християнська релігія (!). Цей предмет називається 
“Християнська етика”. Підручник вже видано. У ньому є речі, які не 
вкладаються в голову. Розповідаючи про християнські релігії, там 
говориться, якою поганою є будь-яка інша релігія. Я не хочу тут вдаватися в 
деталі, щоб не викликати скандал. Але взагалі цим варто зайнятися” 
(Еврейская Украина. – 2002. - № 2). Так, варто, бо ж, згідно діючого 
законодавства, “викладачі релігійних вчень і релігійні проповідники 
зобов’язані виховувати своїх слухачів у дусі терпимості і поваги до 
громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань”. 

Проблема входження Церкви в школу актуалізувалася з ряду причин: 
1. Відзначаючи певну байдужість віруючих до храмових богослужінь, 

зокрема відсутність при цьому молоді, Церква в такий спосіб прагне 
повернути їх до себе, за допомогою держави вирішити свою проблему 
дефіциту молодих парафіян. 

2. Домінуючі Церкви прагнуть в такий спосіб здійснити своєрідний 
реванш за те, що в радянські часи вони були відсторонені від світської освіти, 
яка за своїм змістом була атеїстичною. 

3. Деякі церкви (зокрема, УГКЦ та УПЦ МП) в такий спосіб прагнуть 
вирішити проблему працевлаштування випускників своєї надмірно розбухлої 
мережі духовних навчальних закладів.  

4. В цьому деякі Церкви вбачають шлях вирішення на свою користь 
питань міжконфесійного і міжцерковного протистояння, бо ж одержують 
додаткові можливості для саморекламування, утвердження думки, що лише 
їх конфесія гарантує високу духовність і моральність особистості. 

Якихось духовних спонук з боку державних структур при їх прагненні 
релігієзувати освіту немає. Тут ми спостерігаємо скоріше прагнення їх 
вибачитися в такий спосіб перед Церквою за організацію державою в 
недалекому минулому атеїстичного виховання у світській системі освіти. 
Наявне також прагнення цим посприяти деяким політичним силам (навіть 
окремим владним діячам) завоювати на свій бік прихильність віруючого 
електорату. Наявне й коньюктурне політичне міркування: привабити до своєї 
партії електорат з конфесій під час чергових виборів до органів влади.  

Відтак маятник різко рухнувся в протилежний бік – від атеїзації до 
релігієзації. Але при цьому нехтується те, що лише світська освіта може 
служити чинником збереження єдності країни, міжнаціонального і 
міжконфесійного миру, що лише вона дає знання на рівні сучасних здобутків 
науки і суспільних запитів на здобуття всебічної освіченості. 

Тому проблему “освіта – релігія” мають вирішувати не політики з 
Верховної Ради, бо ж вони, із-за своїх вузьких партійних інтересів, зокрема з 
метою самореклами, можуть обстоювати позицію, що співпадає з інтересами 
однієї з фаворизуючих їх конфесій. Зрозуміло, що опісля ці світські 
владники, попавши в залежність від певних церковних структур, при 
вирішенні різних проблем вже вдовільняють їх запити, нехтуючи інтересами 
інших церков, а то й конфесій. Це, зокрема, мало місце в Криму, де влада 
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всіляко підтримувада Церкву Московського Патріархату в виховувала 
молодь з «русскомировским миропониманием», та нині маємо в 
Галичанських областях, де Греко-Католицька Церква практично вже є 
напівдержавною і тоталітарною щодо своїх вірян. Скажімо, в цих областях 
навіть вирішення проблеми впровадження почергових богослужінь було 
використане для обмеження й витіснення православних. А в питаннях 
християнської освіти Собори УГКЦ під виглядом прохань вже дають поради 
Львівській адміністрації, як і що треба робити в освіті, а то й приймають 
конфесійно заангажовані резолюції про освіту. 

Питання релігійної освіти тим більше не повинні вирішувати локально, 
на свій розсуд самі освітяни, бо ж тут також виявляться їх (а частіше – 
керівництва шкіл) конфесійні уподобання, підспівування позиціям владних 
структур, домінуючим церквам, а то й прагматичні матеріальні зацікавлення 
– одержати щось від останніх. Прикладом цього може служити прийняття 
директорами деяких шкіл Волині назарянства після того, як тут попрацювали 
благодійницькі місії цієї Церкви. В цих освітніх закладах вже з’явилися 
назарянські недільні школи, проводяться конфесією серед учнів інші 
релігійно-виховні заходи. 

Проблеми змісту світської освіту тим більше мають вирішувати не 
Церкви чи якісь їх об’єднання (в т.ч. і Міжконфесійна Рада Церков чи Нарада 
християнських спільнот), бо ж при цьому матимемо явище конфесійної 
заангажованості, самозвеличення і самореклами якоїсь Церкви чи конфесії. 
Інші ж релігійні утворення поставатимуть при цьому як далекі від культури і 
духовності феномени, а в підтексті – як шкідливі секти, що духовно 
ошукують людей, нав’язують їм хибну релігійність тощо. Зрозуміло, що 
такий вузькоцеховий підхід не сприятиме формуванню єдності нашого 
суспільства. Адже інші конфесії не зможуть змиритися з цим і будуть 
вдаватися до всіляких форм протидії цьому. Уже зараз маємо факти 
протистояння між дітьми в деяких школах на конфесійній основі, 
переведення батьками дітей в інші школи з тих шкіл, які за рівнем 
клерикалізації своєї роботи вже стали філіалами певних Церков. 

Про запровадження курсу “Християнська етика” один із донедавна 
знаних теологів українського баптизму Ю.Решетніков пише: “Головне, 
потребує чіткого з’ясування саме наповнення поняття “християнська етика”. 
Зрозуміло, що не існує якоїсь позаконфесійної християнської теології, а, 
отже, навряд чи варто сподіватися на існування позаконфесійної 
християнської етики... Аналіз програми з християнської етики, яка протягом 
вже декількох років викладається у школах деяких областей Західної 
України..., показує, що вона дійсно добре зроблена методично. В той же час 
зазначена програма, крім безпосереднього етичного вчення, містить й 
великий обрядово-культовий блок, має певну катехитичну спрямованість, яка 
ігнорує не лише полірелігійність українського суспільства в цілому, але й 
поліконфесійність самого християнства зокрема. Програма містить досить 
багато тем та положень, з якими не може погодитися фактично жодна 
протестантська церква... Досвід впровадження цього предмету в школах 
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Західної України свідчить, що це виливається в катехизацію учнів, а це 
викликає зрозуміле обурення з боку представників інших християнських 
конфесій. Це викликає потребу чіткого з’ясування мети запровадження 
даного курсу. Чи покликаний він сприяти вихованню високоморальної 
людини, а чи ж метою його є саме катехизація для навернення дітей до 
певної Церкви?”534. 

Проте, нехтуючи цими вагомими-застереженнями (а протестанти в 
Україні – це майже четверта частина релігійної мережі при наявній 
багатодітності їх сімей), греко-католики разом із владою фактично зробили в 
галичанських областях України свою Церкву тоталітарною. Для них не існує 
законодавчий принцип свободи віросповідань, бо ж в краї їх установки 
стають домінуючими над законами держави. Для них чогось погано було, 
коли їх переслідували, і добре, коли вони фактично дискримінують і у свій 
спосіб переслідують інших. Маємо в дії той “галичанський клерикалізм”, про 
який писав ще Іван Франко. 

Проблема співвідношення релігії і освіти має вирішуватися на 
загальнодержавному рівні, хоч нині у нас, враховуючи значну 
заполітизованість нашого життя, тяжко це зробити. Маємо не стільки 
зростання релігійності, скільки своєрідну моду на неї. Дехто з політичних 
міркувань (далеких від переконаної релігійності) не тільки заграє з 
конфесіями шляхом потурання всіляким їхнім забаганкам, а ще й прагне 
підпорядкувати вже своїм устремлінням дещо від конфесій, зокрема їх назву 
(наприклад, християнські чи мусульманські партії), перебрати на себе 
організацію виховання в дусі певних віровчень та ін. Згадаймо тут донедавна 
активно діючі Християнсько-демократичну партію України Віталія 
Журавського, Всеукраїнське Об’єднання християн Валерія Бабича або ж 
Християнсько-ліберальну партію Леоніда Черновецького. 

Дехто вважає, що шляхом релігієзації освіти можна піднести рівень 
моральності в суспільстві. Але тут треба дивитися правді в очі. Хіба в 
радянські часи, коли про християнську мораль взагалі не прийнято було 
говорити в позитивних тонах, ми мали такий розгул аморальності, як нині, 
коли ця мораль відкрито й активно пропагується не лише в храмах і 
молитовних будинках, а й по радіо і телебаченню, на шпальтах газет і 
журналів, на виховних годинах вчителя і в сімейних розмовах? А хіба в 
країнах Заходу, де ніяких заборон релігійна діяльність не зазнавала і де в 
школах подекуди навчають дітей релігії, така вже й висока мораль, що ми 
можемо їм позаздрити? Те, яке збочення в моралі молоді маємо ми нині (і це 
незаперечний факт), прийшло до нас після здобуття незалежності з країн 
саме християнської традиції. Воно не успадковане з радянської доби. Можна 
дискутувати з приводу істинності моральних ідеалів того часу, але аморалі 
вони не допускали. Та й система громадського контролю за моральністю 

                                                 
534 Решетніков Ю. Релігійна освіта в Україні: проблеми становлення // Актуальні питання 
соціально значущої діяльності Церков і релігійних організацій в Україні. - К., 2014.– С.131-
133. 
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спрацьовувала ефективно. Словесне вмовляння тут не завжди допомагає. 
Подекуди слід використовувати й більш дієві засоби впливу й примусу. 
Важливо актуалізовувати також роль громадської думки і батьківського 
авторитету, молодіжних організацій і ЗМІ. 

Відтак моральність залежить не від того, викладається, а чи ні в школах 
християнська етика, відвідує людина храм, а чи ж ні. Можна знати, що є 
гріхом, але коли маєш умови життя такі, що треба якось вижити самому, 
сім’ї, то тут вже моральні виміри стають дещо іншими. При цьому 
спрацьовує вже принцип: а чи морально не вчинити здавалося б аморальний 
вчинок, щоб не спасти вищий Божий дар – життя? 

Аморальність з’являється ще й там, де, як у нас в Україні кажуть, “із 
жиру бісяться”. Цікавим є те, що це “жирування”, служіння мамоні Церкви, 
як правило, не засуджують, а навпаки – ще й нагороджують 
“жирувальників”, підносять мало не в ранг “святих” своїми нагородами за 
якісь там їх благодійницькі пожертви їм. Але ж вони вдаються до 
благодійництва на користь Церкви не стільки із-за прагнення до спокути 
своїх гріхів, а скоріше задля зменшення податкового тиску, самореклами, 
самозвеличення, збереження згадки про себе тощо. А чи не маємо виявів 
вищої форми аморальності серед вищих чинів тих же церков? Принагідно 
згадаємо дурнославно звісного митрополита Павла із УПЦ МП.  

Що стосується міркувань, згідно яких світськість освіти веде до 
моральної деградації, втрати моральних орієнтирів і т.п., а відсутність 
релігійної освіти, орієнтованої на конкретні традиційні конфесії, із-за 
відсутності відповідної відпірності сприяє заповненню українського 
релігійного простору різними зарубіжними релігійними утвореннями, то тут 
претензії можуть бути у Держави і Церкви взаємні. Держава мала б подумати 
про формування такого змісту своєї освіти, який був би зорієнтованим на 
актуалізацію в навчальному процесі потенціалу загальнолюдських норм 
моралі, а також над створенням таких дитячих спільнот, які перебрали б на 
себе ті виховні функції, які колись виконувала піонерія і комсомол. Церкві 
також слід подумати над актуалізацією таких форм своєї діяльності, які 
формували б відпорність щодо чужих, як для України, конфесій, чужих 
моральних норм. Ідея гріха і покарання за нього в наступному вже, особливо 
для молоді, не спрацьовує. То ж Церква говорить одне, а молодь (та й не 
тільки вона) живе по-іншому, нібито мораль Декалогу не для неї і не на наш 
час писана. Тут скоріше б спрацював моральний ідеал прикладу Ісуса 
Христа, а не парадигма “гріха-покарання”.  

Дехто твердить, що впровадження богословських предметів в систему 
світської освіти сприятиме зростанню духовності молоді. Але при цьому має 
місце надто звужене розуміння самого феномену духовності. Вона 
ототожнюється з релігійністю, навіть воцерковленою християнськістю. А що 
ми маємо? Надто велику безпорадність і неосвіченість виявляли кращі 
випускники з вищою філософсько-богословською освітою Чернівецького 
університету при зустрічах їх навіть із студентами 2-3 курсу світського 
університету “Києво-Могилянська Академія”. А це тому, що в навчальному 
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плані ЧНУ левова доля годин була відведена на вивчення богословських 
дисциплін (800 годин лише на Святе Письмо), а світські предмети були на 
годинному мізері (наприклад, на всі філософські предмети на цьому ще й 
філософському факультеті виділялося лише 180 годин). То ж яку духовність 
може принести в школу недоосвічений випускник такого духовного 
навчального закладу? З одного боку, він дискредитує саме християнство, 
носієм якого часто на рівні простого літургіста він виступає, а з другого – він 
не може на рівних говорити навіть із сучасним студентом світського вузу, що 
має широкий пізнавальний кругозір, опанував здобутки світової культури і 
науки. При прирівнюванні дипломів світської і духовної освіти цей фахівець 
претендуватиме на читання релігієзнавчих дисциплін в школах і вузах. Але 
ж, як це визнає священик УПЦ МП Олександр Кубеліус, “викладати цей 
предмет мають не священнослужителі, оскільки їх кваліфікація (переважної 
більшості) не відповідає вимогам сьогодення, перебуває на вкрай низькому 
рівні і при цьому не виключається конфесійна заангажованість, а професійні 
державні світські фахівці-релігієзнавці”. 

Прагнучи ввійти у світську освіту, Церква водночас не пускає Державу 
у свою духовну освіту. А варто було б поглянути з висот сьогоднішніх 
духовних здобутків людства на зміст тієї освіти, яку пропонують нині своїм 
слухачам духовні навчальні заклади, бо ж вони опісля посилають своїх 
випускників нести свої знання в маси. Державі варто було б знати, з чим вони 
до них йдуть. Певно, що після таких контрольних перевірок і внесення 
відповідних доповнень в навчальні плани покійному вже главі УГКЦ 
кардиналу Любомиру Гузару не прийшлося б говорити, що священики його 
Церкви мають такий низький рівень гуманітарної підготовки, що віруючі 
лише із-за своєї вихованості мовчки дослуховують їх проповіді до кінця. Що 
ж тоді говорити про священиків Православних Церков, у яких навчальні 
плани із загальноосвітніх предметів духовних навчальних закладів ще 
бідніші й не так освічений в них викладацький склад. 

Проте, враховуючи світськість нашої держави, велику конфесійну 
строкатість її релігійної карти (понад сто різних конфесій, церков і течій), 
наявність значної кількості людей з нерелігійною світоглядною орієнтацією 
(понад 30%), в системі державної освіти, на нашу думку, має бути 
організоване вивчення саме релігієзнавчих навчальних дисциплін. 
Релігієзнавча освіта - це система освітянської роботи, метою якої є озброєння 
особи всією сумою знань, які має академічне релігієзнавство про природу і 
суспільство, а також сутність, функціональність, історію та географію релігії. 
На відміну від релігійної освіти, релігієзнавча є: світоглядно-плюральною, 
оскільки знайомить своїх реципієнтів з різними поглядами на релігії; 
конфесійно незаангажованою, оскільки без будь-яких симпатій чи антипатій 
розкриває сутність віровчення, особливості культу, характер історії різних 
релігійних течій. Релігієзнавча підготовка забезпечує принцип світськості 
освіти, відповідає повністю положенню правових документів про 
відокремлення школи від Церкви, а Церкви - від Держави. Вона прагне 
утвердити в навчальний процес принцип переконання, творчого мислення, а 
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не сприйняття учбового матеріалу лише на віру. Релігієзнавча освіта шанує в 
людині особистість і формує в неї відчуття власної гідності, а не якоїсь там 
гріховної й безвільної істоти, для якої власне Я є нічим.. 

Релігієзнавчу освіту мають забезпечити державні навчальні заклади. То 
ж нині актуалізується питання введення релігієзнавства як обов’язкового 
навчального предмету в середній школі. Дисциплінарна визначеність 
релігієзнавства повинна бути відмінною в середній і вищій школі, а також в 
системі релігієзнавчої спеціалізації. Як на нас, то в середній школі слід 
вивчати скоріше історію релігій, сучасні релігії світу, а у вищій - вже основи 
релігієзнавства, систему релігієзнавчих спецкурсів. Можливий підручник з 
переліком бажаних тем для релігієзнавчої освіти ми подали видруком ще в 
2000 році книги “Академічне релігієзнавство”. 

До викладання релігієзнавства слід допускати педагогів, які здобули 
спеціалізовану релігієзнавчу освіту в державних університетах України, а не 
попів. Вона донедавна була наявною в Київському, Одеському, 
Чернівецькому, Прикарпатському, Східноєвропейському державних й 
Українському (Київ) та Дрогобицькому педагогічних університетах, 
Донецькому інституті штучного інтелекту тощо. До року вилучення 
релігієзнавства з переліку обов’язкових навчальних дисциплін вишів 
вирішувалося питання відкриття релігієзнавчих спеціалізацій ще і в ряді 
інших університетів. 

Підготовку релігієзнавців в Україні насамперед було налагоджено в 
Київському Національному університеті ім.Т.Г.Шевченка. Навчальний план 
спеціалізації тут включає, окрім базового курсу "Релігієзнавство", історію 
християнства і релігій Сходу, дисциплінарне релігієзнавство - філософію 
релігії, феноменологію релігії, історію релігії, етнологію релігії, психологію 
й соціологію релігії, курси з релігійної філософії різних конфесій, основ 
християнського віровчення, містикознавства, з нетрадиційної релігійності, 
панорами сучасного релігійного життя, історії релігієзнавчої і богословської 
думки, а також спецкурси з української релігійної духовності, історії релігії в 
Україні та інші. Студенти проходять науково-дослідницьку та педагогічну 
релігієзнавчі практики, пишуть курсові й дипломні роботи з різних 
релігієзнавчих дисциплін, мають зацікавлені зустріч в конфесіях. Проте 
зауважимо тут на тому, що зміст релігієзнавчої освіти в вузах ще потребує 
свого наукового обґрунтування і вдосконалення. На часі написання типових 
програм і підручників з різних релігієзнавчих курсів. 

Підготовку спеціалістів вищої наукової кваліфікації з релігієзнавства в 
Україні можна було б організувати через аспірантуру і докторантуру 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України, релігієзнавчих кафедр деяких провідних університетів. 

З метою забезпечення повноти і наступності в релігієзнавчій освіті 
варто було б утворити при Міністерстві науки і освіти України спеціальну 
методичну комісію, завданням якої була б підготовка навчальних програм з 
релігієзнавчих дисциплін, організація написання підручної та методичної 
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літератури, організація перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації 
викладачів релігієзнавства, проведення методичних семінарів тощо. 

Ряд діючих в Україні Церков порушують питання про впровадження в 
навчальний процес світських вузів як окремої навчальної дисципліни 
теології. Деякі вузи вже її ввели. Не станемо тут докладно з’ясовувати зміст і 
специфіку теології (богослов’я) як навчальної дисципліни. Це питання 
відносно добре розглядається в нашому “Академічному релігієзнавстві”. Ми 
вважаємо, що у системі вищої світської освіти має вивчатися саме 
релігієзнавство. Воно, як і будь-яка інша сфера наукового знання, не визнає 
абсолютної усталеності якихось знань. На відміну від теології, елемент віри 
присутній в ньому як принцип, а не як інструмент осягнення. Раціональному 
(це б то розуму, а не сліпій задогматизованій вірі) в релігієзнавстві 
відводиться провідне місце. Всі його положення обов’язково повинні дістати 
емпіричне підтвердження, теоретичну доказовість. Богослов’я ж свої 
положення не доводить до чуттєво-сприйнятної наочності чи логічної 
очевидності й чіткості. 

Християнське богослов’я, як правило, замикається сферою Святого 
Письма. Образно кажучи, воно завмирає часово і просторово. Основним для 
нього є Бог в контексті його функціонування. В богослов’ї якщо й існують 
люди, суспільство взагалі, природне середовище, то лише як сфера діяльності 
Бога, прояв його промислу, зафіксованого в оповідях Священних Книг. Тому 
богослов’я є вужчим за предметом своєї зорієнтованості від релігієзнавства. 
Останнє, як свідчить навіть етимологія його терміну, вивчає релігію як 
багатофункціональний феномен, а вже в контексті цього вивчення акцентує 
увагу на Святому Письмі. Для вивчення релігіїї воно застосовує як 
загальнонаукові, так і специфічні методи пізнання. Це дає йому можливість 
проникати в сутність релігійних процесів і не залишатися на поверхні явищ. 

Академічне релігієзнавство відрізняється від теолоії також своїм 
світоглядним плюралізмом і позаконфесійністю. Воно хоч і вказує на певні 
відмінності різних релігій, проте досліджує їх як однорідні явища, не віддає 
оціночну перевагу жодній з них. На відміну від нього теологія має чітку 
конфесійну окресленість (так, немає християнської теології взагалі, а є 
католицька, православна і у великому різноманітті протестантська) і в її 
межах має зберегти свою тотожність. Релігієзнавство існує у формі 
різноманітних течій і шкіл. Від теології його різнить також складна і змінна 
дисциплінарна структура, яка дає можливість осягнути релігію не тільки як 
ціле, а й в цілому, в процесі її змін і широкого функціонування. До цієї 
структури входить насамперед філософія релігії, її історія та історіософія, 
психологія та соціологія, етнологія та географія, феноменологія та 
культурологія релігії 535. 

Релігієзнавство (засвідчимо це ще раз!) до вивчення релігійних 
феноменів підходить з позиції розуму, а не сліпої віри, нерозумності, 

                                                 
535 Див.: Академічне релігієзнавства. – К., 2000; Конфесіологія релігії. -К., 2008; 
Дисциплінарне релігієзнавство. – К., 2010: Практичне релігієзнавства. –К., 2012. 
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беззастережного прийняття догмату тільки тому, що він є догмат, як це має 
місце в богослов’ї. У ньому не спрацьовує принцип: віра не доказує себе, а 
показує. До того ж, теоретичне релігієзнавство доповнюється практичним. 
Воно обстоює право кожної людини на свій шлях до Бога у відповідності зі 
своєю совістю. Якщо людина обрала якусь конфесію, знаходить себе в ній і 
сприймає її віровчення як єдиноістинне, то ніхто не має права руйнувати її 
духовний суверенітет, силою нав’язувати їй якісь інші переконання. А саме 
так хочуть діяти ті конфесії, які прагнуть пропхнути своє богослов’я у 
світські навчальні заклади. Проте всьому своє місце і свій час. 

При прагненні деким включити в навчальні плани вузів теологію при 
цьому не враховується ними сама специфіка світської освіти, адже вона 
вчить пізнавати істину, а не сприймати її беззастережно, сліпо, на віру, як це 
повинно бути при вивченні теології, вчить розмірковувати, заперечувати й 
стверджувати, а не бездумно освоювати, сприймати її знання таким, яким 
його подають беззмінно тисячі років. Зрозуміло, студент світської системи 
освіти сприйме із смішком біблійну інформацію, що заєць має нероздвоєні 
копита, а Йону проковтнув кит і він сидів у нього в череві три доби. То чи 
потрібно плодити єретиків, бо ж мислячий студент ніколи не прийме на віру 
будь-який догмат релігії, вчення про непорочне зачаття Марії, про 
воскресіння Ісуса та ін.  

А при цьому, як тоді вирішувати питання з екзаменаційною оцінкою? 
Саме тому в багатьох країнах вивчення “Теології” передано в систему 
богословської (теологічної) освіти, а в світській її системі вивчають Religious 
Studies. 

Церква (і то скоріше деякі її конфесійні християнські різновиди) нині 
прагне до того, щоб використати державну освіту у своїх інтересах. 
Подеколи вона вдається до оцерковлення вчителів на спеціально для цього 
організованих курсах. Проте ми вважаємо, що державна школа – не місце для 
релігійної освіти. Не місце!!! Її мають проводити навчальні заклади, які 
організовуються конфесіями при своїх керівних установах, монастирях, 
парафіях. Як виняток, можна було б дозволити їм використовувати попервах 
частково (на правах оренди) приміщення державних навчальних закладів, але 
без підпорядкування навчального процесу в них керівництву різних 
інституцій Міністерства освіти і науки. 

Певно можна було б також законодавчо визначитися в тому, що 
конфесії можуть відкривати свої загальноосвітні навчальні заклади, де б 
отримували водночас і світську освіту ті, хто навчається в них. При цьому 
конфесії могли б запрошувати до викладання тут загальноосвітніх дисциплін 
лише тих викладачів, диплом яких визнається державою. Слід визначитися в 
тому, що загальноосвітня програма цих навчальних установ, якщо вони 
претендують на видачу документів про освіту державного зразка, мала б 
затверджуватися обласними відділами освіти, а то й Міністерством освіти і 
науки України. Водночас в цих навчальних установах могли б викладатися і 
релігійні предмети за визначенням конфесії. 
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Демократизація українського суспільства відкрила сприятливі 
можливості для організації релігійної освіти в нашій країні. Якщо в 
тоталітарні часи в Україні діяла всього одна православна духовна семінарія в 
Одесі, то на початок 2018 року маємо вже 202 духовних навчальних закладів 
різних конфесій, в яких навчається 8367 слухачів на стаціонарі і 10052 – на 
заочній освіті 536. 

Більше всього їх в Української Православної Церкви Московської 
юрисдикції - 18, де готуються до різних видів релігійної діяльності 4163 
особи. Церква має в Києві свою духовну академію. Київський Патріархат в 
2017 році мав 18 навчальних духовних установ із 564 слухачами стпаціонаоу 
і 754 - заочниками. З них дві духовні академії - у Києві і Львові, філософсько-
богословський факультет при Чернівецькому університеті ім. Ю.Федьковича. 
Автокефальна Православна Церква має 8 духовних навчальних закладів. 
Серед них виділяється своєю навчальною відкритістю і творчим підходом до 
формування навчального плану Харківський колегіум ім. патріарха 
Мстислава. 

Надто багато уваги організації богословської освіти приділяють Греко- 
і Римо-Католицька Церкви. В 2017 р. УГКЦ мала в Україні п’ятнадцять 
семінарій і духовну академію. У Львові працює Український Католицький 
Університет. Навчанням в греко-католицькій системі освіти охоплена 2280 
осіб. 10 навчальних установ римо-католиків мають 382 слухачів (в 2013 році 
їх було 782). 

За підтримки зарубіжних центрів в останні роки спостерігається 
активізація роботи з організації релігійної освіти в традиційних для України 
протестантських церквах. Так, баптисти різних організаційних об'єднань 
мають 49 своїх навчальних установ, де здобувають релігійну освіту біля 7 
тисяч осіб. В 28 навчальних закладах п'ятидесятників нині понад 2300 
слухачів, а в чотирьох адвентистських їх біля 300. За спонсорства 
благодійницької організації АДРА Церквою адвентистів сьомого дня 
відкрито в приміській зоні Києва - в селищі Буча - Український гуманітарний 
інститут, який, маючи світський характер і працюючи за стандартами 
світської освіти, готує фахівців з маркетингу, менеджменту, фінансів та 
іноземної мови. Цей досвід організації в рамках певної конфесії вищих 
світських навчальних закладів мали б використати інші Церкви, а не 
виявляти прагнення оцерковнити державну освіту України. 

Прагнуть організувати підготовку кваліфікованих кадрів шляхом 
відкриття своїх навчальних установ і нові релігійні течії. Так, відкрило 
Академію ведичних знань Товариство свідомості Крішни (150), організували 
дев’ять навчальних установ харизмати (біля 700 слухачів). Мають свої 
навчальні заклади закордонні Російські православні (1), євангельські 
християни (9), Церква Христа (3), українські лютерани (1), іудеї (7), 
мусульмани (4), рідновіри (2). 

                                                 
536 Всі кількісні показники взяті з "Релігійні організації України станом на 1 січня 2018 р." 
[Електр.ресурс]. - Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2018/70440/ 
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Зрозуміло, що кожна з конфесій по-своєму забезпечує навчальний 
процес в своїх коледжах, семінаріях, академіях, різну мету переслідує цим. 
Так, греко-католики зорієнтовують діяльність своїх навчальних установ на 
підготовку, окрім священнослужителів, ще й капеланів, викладачів 
релігійних курсів для загальноосвітніх шкіл. Саме тому вони більше всіх 
волають про оцерковлення світської освіти, хоч, зрозуміло, ніхто не 
допустить їх випускників в школи західного регіону, як це має місце в самій 
Галичині. Це призведе до нових форм міжконфесійного протистояння. 

Україна в наш час знаходиться під активним впливом різних 
міжнародних місіонерських центрів і корпорацій, які проводять різноманітні 
релігійні заходи, зокрема, конгреси, конференції, семінари за участю 
іноземних проповідників. В Україні нині активно діє біля 370 зарубіжних 
місій і місіонерських організацій. Серед них: "Благодійність", "Гедеон", 
"Маріам", "Нова церква", "Обітниця світу", "Сім'я", "Місія Чайтан’ї" та ін. 
Значна кількість іноземних місіонерів прибувають в Україну з туристичними 
або службовими візами як фахівці в галузі освіти, охорони здоров'я і 
культури. Але невдовзі після приїзду вони розгортають широку релігійну 
місіонерську діяльність. Останнім часом в державних установах освіти 
набули поширення різні міжнародні релігійні програми і проекти, що 
видаються як новаторство у педагогіці. Подекуди започатковано створення в 
державних загальноосвітніх школах класів релігійного спрямування. 

Окрім дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, зарубіжні 
місіонери паралельно прагнуть проводити свою робота й у вищих 
навчальних закладах України. Для роботи на кафедрах іноземних мов 
багатьма вузами запрошуються зарубіжні фахівці. Серед останніх чимало 
людей з богословською освітою і досвідом місіонерської роботи. Інтенсивне 
вивчення англійської мови вони здійснюють саме на релігійній основі, 
зокрема на матеріалі біблійних сюжетів і псалмів. За таких обставин 
вивчення літературної англійської мови підміняється теологічним варіантом 
англійської мови, яка має вузьку сферу вжитку і мало придатна для мовної 
практики.  

Аналіз місіонерської освітянської діяльності різних зарубіжних центрів 
України засвідчує те, що роль релігійного чинника у вихованні української 
молоді є досить суперечливою і далекою від толерантності. Місіонери різних 
конфесій дають інтерпретацію загальнолюдських і християнських моральних 
цінностей у річищі своїх конфесій. Керуючись принципом релігійної 
нетерпимості, вони нерідко принижують значення інших віросповідань, 
зокрема традиційних для України, а також світських моральних цінностей. 

Деформована релігійна освіта і релігійне виховання молоді не 
сприяють становленню у неї гармонійної духовності, формують 
невпевненість у власних силах, почуття меншовартості, нетерпимості до 
інших релігій, войовниче ставлення до іновірців. Як це засвідчують 
непоодинокі приклади, навіть вивчення християнської етики не стало 
чинником високої моральності молоді, панацеєю від моральних вад. Предмет 
цей сприймається учнями як один із багатьох інших: його можна вивчити, а 
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можна й пролайдакувати. А відтак і зміст його чогось особливого не вартує. 
Тому важливо, щоб держава захищала духовні інтереси своїх громадян, будь-
яку місіонерську діяльність спрямовувала в річище дотримання свободи 
совісті, національних пріоритетів, загальнолюдських цінностей. 

Релігійна освіта і виховання не можуть проводитися екстремістськими 
методами і спрямовуватися на нівелювання історичних та національних 
цінностей українського народу з метою утвердження релігійних принципів 
однієї з конфесій. Деформоване релігійне навчання і виховання не приносить 
користі у розвитку духовних цінностей українського суспільства, формує 
нетерпимість до інших релігійних вірувань, принижує громадянську гідність 
українських дітей. 

Відтак в системі державної освіти має бути організована лише 
релігієзнавча освіта. В усіх формах навчання вона повинна здійснюватися на 
принципах гуманізму, толерантності і дотримання принципу свободи совісті. 
Релігієзнавча освіта має спрямовуватись в русло нормалізації 
міжконфесійних відносин і забезпечення стабільності суспільного життя в 
Україні. Лише вона може озброїти молодь знаннями закономірностей 
виникнення, розвитку й функціонування релігії, інформацією про велике 
різноманіття її феноменів, взаємозв’язки і взаємовпливи релігії та інших сфер 
культури. Окрім глибоких знань релігійного феномену викладача-
релігієзнавця має характеризувати висока моральність, толерантність, 
об’єктивність, допитливість, вміння незаангажовано працювати з віруючими 
людьми і бажання розуміти їх.  

Релігієзнавчу освіту подеколи розглядають як ту ж перелицьовану 
атеїстичну. Такі міркування зумовлені, на нашу думку, насамперед трьома 
чинниками. По-перше, оскільки кожна конфесія розглядає своє віровчення як 
єдиноістинне, то вона не може сприйняти за нормальне, неатеїстичне 
конфесійну незаангажованість релігієзнавства, яке розглядає без будь-яких 
критичних оцінок різні релігійні течії, водночас і ті, на які “атеїзатори 
релігієзнавства” дивляться як на єресь. По-друге, викладачами 
релігієзнавства подекуди працюють ще ті педагоги, які свого часу читали 
курс наукового атеїзму, але переважно відійшли вже від опійних оцінок 
релігії. По-третє, тематична структура курсу з релігієзнавства дещо 
успадкувала (але вже без оцінок) структуру наукового атеїзму. На нашу 
думку, останнє є найбільш вразливим в нинішньому релігієзнавстві, коли 
переглянути зміст тих багатьох підручників, які наводнили книжковий ринок. 
Структура навчального предмету з релігієзнавства має насамперед 
враховувати зміст і структуру релігієзнавчої науки. До неї обов’язково слід 
включати блоки тем з філософії, психології, соціології та історії й 
історіософії релігії. А так нині ми маємо скоріше історичну конфесіологію. В 
курсі відсутні теми із всебічного аналізу релігії як духовного феномену на 
різних рівнях її функціонування – індивідуальному і суспільному, теми з 
аналізу співвідношення релігії з мораллю, наукою, політикою, мистецтвом. 
Важливо виокремити теми з історії релігієзнавства, проаналізувавши при 
цьому і специфіку вільнодумства як різновиду релігієзнавчого осягнення 
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релігійного феномену. Атеїзм при цьому постав би не як антипод релігії, а як 
така світоглядна орієнтація людини, яка утверджує її в бутті, вільному від 
необхідності апелювати до надприродного, не тотожна з різними формами 
критики релігії, хоч її прагнуть до нього прилучити 537. Оскільки наш 
слухач йде в життя, де буде зустрічатися як з інституційними виявами 
релігії, так і з її індивідуальними носіями, то його слід озброїти 
знаннями з практичного релігієзнавства – сфери цієї гуманітарної науки, 
яка ще не знайшла своє змістовне вирішення. 

Релігієзнавець – це передусім носій толерантності. Навчальний 
курс з цієї дисципліни покликаний не лише дати об’єктивні знання про 
різні конфесії, а й сформувати толерантне ставлення до їх вірних як 
суверенних носіїв специфічної релігійності. Знаючи, що релігія – це не 
лише організація, релігієзнавець прагнутиме не ототожнювати 
діяльність Церкви з тим віровченням, яке вона покликана діяльно 
виявляти, бо ж носії певної релігійності із-за своєї включеності в різні 
види суспільних відносин можуть в неї привносити дещо суб’єктивне, як 
кажуть, “не Боже”. Релігієзнавець – це людина гуманної вдачі. В своєму 
суспільному ставленні до релігії він конфесійно незаангажований, 
визнає і шанує шлях кожної людини до Бога як єдиноможливий для неї. 
Певно тому професор Б.Лобовик свого часу у своїх працях 
людиномірність розглядав як невід’ємну рису релігієзнавства. 
“Найважливішою рисою всезагальної визначеності змісту категорій 
релігієзнавства і, особливо, релігійної свідомості є їх  людиномірність, – 
писав він. – Релігія є вірою, а не знанням. Але і релігійна віра, і 
пізнавальне освоєння світу, у тому числі й релігійного феномена, в 
кожному випадку по-своєму, здійснюється людиною і для людини – 
світоглядно, ціннісно, опосередковано особистим досвідом суб’єкта” 538.  

Релігієзнавця характеризує вічна допитливість. Тому лише він знає 
(у всякому разі прагне знати) релігію у всіх її конфесійних виявах. Ще 
відомий німецький релігієзнавець Макс Мюллер зазначав, що коли ти 
знаєш одну релігію, то ти не знаєш жодної. А це тому, що релігії 
пізнаються через порівняння їх. Теолог добре знає лише свою конфесію, 
а про інші він якщо й щось знає, то упереджено, вибірково, критично. 
Прослуховуючи під час курсу з “Конфесійного релігієзнавства” виступи 
перед студентами з Києво-Могилянської Академії, як правило, 
керівників багатьох конфесій і Церков, я зауважив на тому, що вони 
часто не знають, точніше – не виокремлюють ті риси, які 
характеризують саме їх віровчення чи обрядодіяння, різнять їх конфесію 
від інших. Це – прерогатива релігієзнавця. Саме він знає релігію як ціле 
і в цілому. А відтак підмінити його при читанні курсу з академічного 
релігієзнавства ніхто не може. Оскільки ж релігія пронизує своїм 
впливом і взаємодією різні сфери суспільного життя, є 

                                                 
537 Див.: Академічне релігієзнавство. - С.32-35. 
538 Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996. – С.87. 
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поліфункціональним феноменом, то це зобов’язує релігієзнавця мати 
дещо енциклопедичні знання. 

 
5.6 Капеланство як феномен релігійного волонтерства  

та вид соціального служіння 
 
Останні роки - 2013-2017 - ознаменувались кардинальними змінами 

інституту військового душпастирства–капеланства в Україні. Зміни зачепили 
не лише ставлення до військових священиків, а й створили виклики у 
визначенні єдиної місії, цілей та завдань, у визначенні ролі капелана та його 
повноважень.  

Представлене у цьому параграфі монографії пілотне дослідження 
проводилось у серії глибинних інтерв'ю з капеланами - представниками 
різних конфесій. Окремий фокус було зроблено на служителях, які 
працювали у 30-й Окремій Механізованій бригаді, що базується в м. 
Новоград-Волинський, але однією з перших почала брати участь у бойових 
діях під Кримом та на Сході країни. Додаткове опитування офіцерського 
складу допомогло розкрити і питання сприйняття капеланів військовими, 
позиція яких динамічно змінювалась в 2014-2016 роки. 

Процес створення служби військового капеланства розпочався ще від 
проголошення незалежності України. Військові українські капелани були 
присутні у контингенті миротворців з 1998 року, зокрема в Іраку, Косово, 
С’єрра-Леоне, Конго. За конфесійним розподілом у цих місіях працювали 
представники декількох конфесій: 12 капеланів від УПЦ МП, 4 капелани - від 
УПЦ КП, 4 - від УГКЦ. Деякі конфлікти між капеланами, зокрема УПЦ МП 
та представників інших церков, призвели до обережного ставлення 
військовослужбовців до розвитку капеланства в армії. 

Перші суттєві кроки на рівні зв’язків держави з релігійними 
організаціями почались у 2008-му році, коли було укладено Меморандум про 
співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців у Збройних 
силах України (ЗСУ). Цю угоду підписали представники наступних 
релігійних спільнот - Українська Православна Церква Київського 
Патріархату, Українська Православна Церква Московського Патріархату, 
Українська Греко-Католицька Церква, Українська Автокефальна 
Православна Церква, Римо-Католицька Церква, Всеукраїнський Союз 
об’єднань євангельських християн-баптистів, Духовне Управління 
мусульман України.  

Уже наступного року 20 березня наказом міністра оборони Юрія 
Єханурова було схвалено документ «Про затвердження Положення про Раду 
у справах душпастирської опіки при МОУ». Станом на 2017 рік Рада при 
МОУ стала головним органом, який працював згідно Положення про 
капеланську службу. Проте в ці роки виявилися певні перепони щодо участі в 
капеланстві всіх релігійних організацій, оскільки туди можуть входити тільки 
члени ВРЦіРО. 
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Після завершення Революції Гідності більшість релігійних активістів та 
священиків опинились перед проблемою: вони відчували попит на духовну 
роботу у війську, але не бачили ролі своєї нової місії. Обставини склались 
таким чином, що під час початку анексії Кримського півострову на початку 
весни 2014-го року саме священики стали одними з перших волонтерів. Вони 
почали допомагати українським військовим, які були передислоковані в 
Херсонську область. Як журналіст, автор параграфу побувала тоді на тих 
місцях і могла спостерігати, як саме змінювалось ставлення до духовенства 
та яку роль брали на себе священики539. Від початку там були присутні 
православні з Київського та Московського Патріархатів, греко-католики, 
пізніше ж долучились до такої функції й інші релігійні течії. Проте 
оновлення військового капеланства сприяло виникненню ряду проблеми, які 
постали перед суспільством та релігійними організаціями. 

Перш за все варто відзначити те, що на місцях траплялись конфлікти із-
за конфесійної належності капеланів або декого із військовослужбовців. 
Особливо це торкнулось стосунків між представниками УПЦ КП та 
УПЦ МП, які сприймалися армійцями як відповідно проукраїнська та 
проросійська церкви. Зрештою це вилилось у протистояння не скільки у 
капеланській сфері, скільки у публічних виступах, співпраці з владою, у 
контактах із Вселенським Патріархатом та в конфліктах із-за переходів на 
місцях парафій від однієї до іншої церкви. 

Участь церков у політичному дискурсі характеризувалась і боротьбою з 
російською пропагандою, яка проявлялась як на місцевому рівні – проповіді 
на парафіях, так і в публічних заявах ієрархів. Після першості у публічній 
сфері УГКЦ під час Майдану, роль «української церкви» у післямайданні дні 
взяла на себе УПЦ КП. На це вказує зміна риторики її предстоятеля 
Патріарха Філарета. В одному з інтерв’ю він навіть заявив, що «без УПЦ КП 
в Україні був би Путін». Окрім зовнішнього ворога у вигляді Росії та 
Московської Православної Церкви, посилився конфлікт з УПЦ МП, чия 
позиція не завжди була нейтральною щодо військового протистояння, як її 
засвідчували речники та духовенство цієї релігійної спільноти. Представники 
СБУ наголошували на відкритті справ щодо співпраці деяких кліриків МП із 
терористичними угрупуваннями. Окрім конфліктів навколо офіційних заяв та 
переходів парафій (особливо активно на Заході країни), посилилась публічна 
риторика про російський вплив через церковні установи. Відголоском стали 
слогани «Геть московського попа!» та петиції про передачу земель іншій 
юрисдикції. 

Після залучення регулярних військ спершу до стабілізації ситуації під 
Кримом, а пізніше – до прямих бойових дій на Сході країни, священики 
стали частиною військових структур - офіційних та добровольчих. Менша 
частина з них вже мала досвід роботи з військовими у ролі капеланів, інші ж 
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- програвали на собі подібну роль вперше. Саме через це виникли численні 
суперечки у релігійних організаціях з приводу того, де та саме як має бути 
представлений капелан, якою має бути його діяльність та чи може взагалі 
служитель бути у штаті війська. Хоча українські протестанти традиційно 
дотримувались пацифістських поглядів, після кількох круглих столів і 
відкритих конференцій частина їх релігійних громад змінила своє ставлення 
до капеланства, визнавши захист Батьківщини «священною справою». Інші ж 
стали дотримуватися своєрідного нейтралітету або продовжують і нині 
ставитись негативно до участі взагалі вірян їх конфесій у бойових діях в 
будь-якому прояві. Подібна позиція стала перепоною до залучення деяких 
протестантських служителів до капеланства через несхвалення подібної 
діяльності з боку керівництва духовних центрів. Мали місце випадки й інших 
крайнощів, зокрема священики, які взяли до рук зброю, стали 
добровольцями: один православний, колишній солдат, а інший – монах540. 
Пізніше ще один православний служитель, який був поруч з добровольчими 
сотнями на Майдані, підписав контракт з добровольчим батальйоном 
«Айдар»541. 

Відтак військовий капелан, пов’язаний з певною конфесією, поставав її 
представником у війську. Але в цьому своєму статусі він зобов’язаний був 
надавати духовну опіку людям будь-якого віросповідання, не нав’язуючи 
іншим свої особисті релігійні погляди, але не відмовляючись водночас і від 
своїх переконань. Цю складність відзначив зазначив у одному своєму 
інтерв’ю полковник Р. Коханчук, старший офіцер відділу роботи з 
громадськими релігійними організаціями і шефських зв’язків Департаменту 
соціальної і гуманітарної політики МОУ. При цьому капелан був потрібен 
командирові як ще один чинник дортримання дисципліни серед підлеглих. 

Характерно, що на першому етапі впровадження військового 
капеланства, коли культура спілкування між офіцерами та капеланами ще не 
була сформованою, будь-яка армія (не тільки нашої, а й інших країн) 
стикалася з тим, що військове начальство дивилося на священика не як на 
пастиря, а як на підлеглого йому чиновника. Деякі військові начальники 
навіть вважали присутність військового капелана якимсь зазіханням на свій 
статус і владу. Командир подеколи навіть ігнорував своєю присутністю ті 
заходи, які здійснював капелан. Така поведінка нашого командування 
попервах разюче відрізнялася від армій країн з розвинутим капеланським 
корпусом і служінням.  

Спроби уніфікації місії та ролі майбутнього капелана неодноразово 
робилися у нас і раніше. Так, дослідник А. Зачепа зазначав, що сфера 
діяльності Церкви – це духовно-моральне та патріотичне виховання 
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військовослужбовців. Але при цьому він додавав, що військове духовенство 
фактично є одним із напрямків місіонерської діяльності Церкви, що є 
сьогодні нібито неприйнятним, зокрема й за міжнародними стандартами. Але 
саме через відсутність універсальної задокументованої місії та функцій 
капеланства, неодноразово виникали подібні прецеденти прозелітизму, на що 
вказували й самі військовослужбовці. Зараз же місія капелана офіційно 
визначена в кількох функціях: «Бути поруч» («бути там», «бути братом»); 
зберегти людяність; зберегти совість людини у військовій формі; дати віру 
(надію); молитися. 

Напрямами діяльності військового духовенства у війську спеціалісти 
Науково-дослідницького центру гуманітарних проблем ЗСУ Міністерства 
оборони України називали такі сфери: літургійне священство, релігійне 
виховання та психологічна робота, благочинна діяльність, наставницька, 
специфічна (а саме дорадча, виховна, дисциплінарна, боротьба з моральними 
недоліками, дослідницька, зв’язки з місцевим населенням та піклування про 
хворих). Складові функцій військового священика виглядають як комплекс 
духовно-релігійних, психолого-профілактичних, доброчинних, моральних 
функцій та функції психологічної корекції542. При цьому дослідники 
вказували і на проблему оптимальної міри релігійної свободи для капеланів, 
тобто забезпечення досягнення такого балансу роботи духовенства, який би 
не заважав основній службі військових та вписувався у її розпорядок543. 

Важливо вказати і на динаміку релігійності серед військовослужбовців. 
Згідно із соціологічними дослідженнями, станом 1995 року лише 35,8% 
військовослужбовців називали себе вірянами певних конфесій. Серед 
офіцерів та прапорщиків цей показник сягав 21%, серед солдатів та сержантів 
– 41%. Аргументи проти впровадження служби військового духовенства на 
той час звучали як важкодоступність в питаннях недопущення переваг одних 
конфесійних спільнот над іншими, неготовність армії до роботи з 
капеланами, відсутність відповідної законодавчої бази. За даними Науково-
дослідницького центру гуманітарних проблем ЗСУ Міноборони України, ще 
у 1996 році 54,3% офіцерського складу не бачили можливості та необхідності 
введення посади військового священика. Натомість представники релігійних 
організацій переважно проявляли значний інтерес до подібного служіння та 
були готові шукати кадри для створення служби. Так, 88,9% кліру були 
впевнені в тому, що інститут військового духовенства незабаром все ж 
працюватиме на офіційному рівні; лише 8,6% представників духовенства 
різних деномінацій вказали, що віровчення не дозволяє їм брати участь у 
розбудові ЗСУ. Головну причину подібної конфліктності вони вбачали у 
недосконалості людини.  

Однак за останні 20 років спостерігається чітка тенденція до зростання 
релігійності у війську. Опитування 2007 року продемонстрували різку зміну 
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стану релігійності у війська: вже 67,7% військовослужбвоців назвали себе 
вірянами певних конфесій, 12,8% - не є вірянами, 19,5% - не визначились в 
цьому. Головним фактором, який впливав на формування релігійності, стало 
насамперед соціальне оточення та його ставлення до віри. Останні дані 
станом на 2017 рік, які були представлені фахівцем з Науково-
дослідницького центру гуманітарних проблем ЗСУ МОУ В. Топальським, 
свідчать про ще більше зростання у війську потреби/бажанням чи ж 
готовністю бачити капелана у війську544. Опитування проводилось у секторі 
«М» в зоні АТО. Ним був охоплений 121 військовослужбовець. 79% 
респондентів назвали себе при цьому вірянами. Частина 
військовослужбовців, що визначають себе атеїстами, зменшилась з 5-7% до 
3%. При цьому 69% респондентів вважають себе православними, 10% - 
греко-католиками, 2% - римо-католиками, 3% представниками інших релігій 
(іслам, протестантизм, неоязичництво), а 15% не визначились з 
приналежністю до певної релігії.  

Важливими є показники, що представлені у відповідях на питання, чи 
потрібен військовим капелан. Тут тільки 47% респондентів відповіли «так», 
38% - «ні», а 15% - не визначились. Водночас 71% опитаних ставиться 
позитивно до запровадження інституту військового духовенства. За словами 
дослідника, злам сприйняття духовенства у війську стався після 2015 року, 
коли військові почали звертатись з потребами у капеланах та психологах. 
Стали помітними деякі психологічні проблеми, тому що дехто з учасників 
АТО має їх ще з часів участі у бойових діях в Афганістані. Визначається, що 
особливий ажіотаж та потреба у сповіді спостерігається на релігійні свята. 

За сучасної ситуації, після початку бойових дій, полковник Р. Коханчук 
умовно виділяє сім типів військових священиків, які йому зустрічались: 
священики-волонтери (до тижня перебування в АТО), їхні помічники, 
священики-капелани (від 3-х тижнів і більше) та помічники, місцеве 
духовенство, закордонні служителі (представники іноземних релігійних 
організацій та місій) та служителі зі зброєю у руках545. При цьому перші - 
капелани-волонтери - могли мати маршрут, який також тривав не менше двох 
тижнів, об’їжджали позиції тих підрозділів, які знали особисто, але на 
тривалий час там не затримувались. Такий тип поведінки був більш 
поширеним протягом першого року оновлення капеланства. Пізніше це 
трансформувалось у більш тривале служіння: капелан вже перебував у 
підрозділі постійно від трьох тижнів до кількох місяців з можливістю 
змінити підрозділ. Тоді багато хто з релігійних волонтерів покинув 
капеланське служіння через повну зайнятість на основній роботі, інші ж 
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служителі навпаки обрали це своїм покликанням. Цьому також сприяло і 
посилення вимог до капеланів з боку Міністерства оборони України.  

До початку бойових дій на Сході та Півдні країни капелани в армії 
були представлені поодинокими служителями. Сьогодні ж в Україні існують 
три батальйони військових капеланів, створені як громадські організації. 
Наявні відділи військового духовенства при деяких Церквах та релігійних 
спільнотах. Але через відсутність єдиної служби нині ніхто не може 
визначити точну кількість тих капеланів-волонтерів, які продовжують їздити, 
жити та служити бійцям на передовій. За минулий рік згідно офіційних 
дозволів Міноборони, як зазначає полковник Р.Коханчук, на передову 
проїхало 350 капеланів, з них активними та постійними служителями стали 
десь біля 150546. 

Щоб унормувати капеланське служіння, у МОУ були розроблені певні 
вимоги для майбутніх капеланів та їхніх деномінацій. По-перше, членство у 
Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій. Це має бути знана 
Церква, «соціалізована», діяти при цьому не як секта в соціологічному 
значенні. 

По-друге, релігійне вчення конфесії не має відкидати збройний захист 
Вітчизни. Священик не може вагатись у збройному захисті країни в тому, чи 
робить він правильну, богоугодну справу. 

По-третє, конфесія повинна мати своїх вірян у Збройних Силах 
України. Якщо наявними є лише декілька вірян певної конфесії, то окремий 
капелан тут не потрібен. Замість нього буде або пастир, що буде періодично 
приїзджати, або віряни (чи інший капелан) шукатимуть відповідну місцеву 
громаду. 

При цьому на передовій діють три добровольчі утворення: Батальйон 
військових капеланів від п’ятидесятників (близько 60 служителів), Перший 
український батальйон військових капеланів (протестанти та православні, 48 
служителів, з них 7 з УПЦ КП), Міжконфесійний батальйон військових 
капеланів (єднає протестантів, православних, католиків – разом близько 150 
служителів). Почавши службу в статусі волонтерів, вони утворили 
громадські організації та продовжили капеланське служіння на 
систематичній основі. Однак, згідно нових вимог, більшість з них лишаються 
без права на подібну діяльність, тому що не всі є служителями тих релігійних 
організацій, які входять до ВРЦіРО та мають офіційну освіту. Тим паче не всі 
будуть готові відмовитись від цивільної кар’єри чи пастирського служіння 
заради державної служби та постійної місії військового священика. 

Зараз ці неузгодженості призвели до того, що представники 
батальйонів подають скарги до міністерств, намагаючись отримати 
легальний статус свого капеланського служіння. Натомість представники 
Міноборони України мають намір бачити їх максимум у ролі помічників 
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капеланів, тому що вони не відповідають всім вимогам, які стоять перед 
офіційними військовими капеланами. Ситуацію погіршує внутрішній 
інституційній конфлікт, коли структура МОУ може відмовити у дозволі на 
капеланське служіння, а офіцери Генштабу навпаки – дозволити його. 
Вирішення цієї дилеми можна очікувати після завершення реформи самого 
Міністерства оборони України та прийняття офіційного документу, який 
буде детально регламентувати усю діяльність військового духовенства. 

З огляду на проведений автором параграфу майже двохрічний термін 
моніторингу, взаємодії та спілкування, можна однозначно стверджувати, що 
оновлення капеланства починалось з волонтерства. Саме як волонтери перші 
військові священики стали заїжджати до військових частин та блокпостів, які 
опинились у новій обстановці. На прикладі Херсонської області це були 
православні священослужителі УПЦ Київського та УПЦ Московського 
Патріархатів, представники УГКЦ, деяких протестантських спільнот. Вони 
отримали доступ до спілкування з військовими завдяки передачі нагальної 
гуманітарної допомоги, яку збирали на місцях через релігійні спільноти та 
громадські організації. Навесні 2014 року ця допомога стала незамінною 
через брак матеріального забезпечення війська та потребу моральної 
підтримки й дала підставу для довіри до її виконавців з боку офіцерського 
складу військових підрозділів.  

Пізніше приїзджі священослужителі почали проводити у військових 
підрозділах перші молитви, служби та благословення. Проведення духовної 
опіки залежало від ставлення до її виконавців військового командування. 
Деякі командири, які не були обізнані у церковній справі, намагались 
виявляти свою лояльність до священиків-волонтерів. Тому нерідко на служби 
військових примушували йти, щоб створити «масовість». Так було і з 
концертами протестантських служителів, які дозволялись на блокпостах 
через їхню допомогу. Подібна ситуація спостерігалась не всюди. Найлегше 
на контакт з душпастирем виходили воцерковлені бійці, які відвідували 
церкви у рідних містах чи селах та знали, чого чекати від священика. Так, 
священик міг домовлятись про проведення богослужіння у певний час, щоб 
не завадити розкладу служби військових. Солдати та офіцери, окрім 
чергових, мали змогу долучатись і до таїнств, зокрема сповідатись, а після 
служби віч-на-віч поспілкуватись з капеланом.  

Але на початку весни 2014 року подібні духовні візити стали 
періодичними і лише з часом трансформувавшись у стабільне перебування 
служителя поруч з бійцями. 

Мотивацію своєї волонтерської допомоги військовим священик Степан 
Сус з УГКЦ, який є настоятелем Гарнізонного храму св. Петра і Павла у 
Львов, пояснює так: «Ми розуміли, що якщо до нас прийде боєць, то ми не 
зможемо відмовити у допомозі. Ми ж не скажемо, що просто помолимось та 
й годі. Для нас було пріоритетом зробити все, аби купити той жилет і каску… 
Найперше багато військових почали розуміти, яку роль має священик в армії. 
Про капеланів знали хіба що курсанти Академії ім. Сагайдачного. Думаю, що 
АТО підняло статус Церкви серед військових. Бійці чекали, як священик 
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оцінить їх фронтові вчинки, визначить, чи є вони вбивцями, а чи ж 
захисниками. Я завжди казав, що у нас немає Міністерства вбивства, а є 
Міністерство оборони… Для капеланства потрібен чіткий формат стосунків: 
ми маємо бачити місце священика у війську… Маємо врахувати і всі 
психологічні грані, які розкриваються у нас і як ми самі змінюємось, коли 
маємо, наприклад, 38 похоронів загиблих підряд».  

Станом на кінець 2015 та початок 2016 років, серед військових 
душпастирів можна спостерігати тенденцію до відмови від волонтерської 
сфери діяльності. Обумовлено це було тим, що стало складніше збирати саму 
допомогу, її обсяги поступово падають, а потреби бійців значно менші, 
особливо після зростання офіційних заробітних плат. Деякі капелани 
принципово продовжують возити допомогу, бо «не можуть приїхати з 
порожніми руками», інші ж бачать у цьому шанс на перехід виключно до 
духовної допомоги та виховання. Нерідко альтернативою традиційному 
волонтерству стають різні форми соціального служіння та адаптації 
постраждалих до мирного життя. 

Умовно ще можна зробити розподіл військових священиків на два типи 
- «тиловиків» та «фронтовиків». Часто це обумовлено тим, що чимало 
капеланів, які спершу час від часу приїжджали на позиції військових, стали 
більше допомагати у тилу, працювати з їх родинами, так само і з родинами 
загиблих, концентруватись на допомозі постраждалим та адаптації 
військовослужбовців до мирного життя. Це стало їхнім різновидом 
соціального служіння, що вилилось у відкриття різноманітних центрів 
допомоги, духовного консультування та тренінгів для інших служителів, які 
можуть допомагати власній пастві. Інші ж капелани, «фронтовики», стали 
узгоджувати постійні ротації в зоні АТО, ставати частинами мобільних груп 
Генштабу (які почали запроваджуватись від початку 2016 року та складались 
з ідеологів-офіцерів, капелана та психолога), деякі перебували на передовій 
чотири-п'ять місяців замість одного без повернення додому. Подібні 
служіння на постійні основі запровадили у першу чергу УГКЦ та УПЦ КП. У 
випадку Київського Патріархату, то тут була оголошена мобілізація 
священиків із різних єпархій, що викликало певні проблеми на тлі зростання 
чисельності військових священиків – брак підготовки, конфлікти з 
командуванням, випадки примусового повернення або заміни священика. 
Добровольчі батальйони капеланів, переважно протестантські, налагодили 
власні чергування. Зі служителями почали співпрацювати командири 
підрозділів, напряму звертаючись з проханням надати капелана у певне 
формування. Саме від подібного розподілу діяльності капеланів були 
визначені основні нові ролі, які стали комбінацією сфер служіння військових 
душпастирів. 

Завдяки нашому польовому дослідженню, можна умовно виділити три 
типові ролі для капелана: волонтер, психолог та душпастир. Роль волонтера 
передбачала надавання гуманітарної допомоги, завоювання довіри та 
лояльності командування, часто з проукраїнських мотивацій. Роль 
душпастира є і залишається ключовою для кожного військового капелана, 

375



оскільки вона виконує головну його місію – духовного наставництва, місію 
задоволення релігійних потреб військовослужбовців та їх духовного 
супроводу. Однак саме ця роль отримала видозміну завдяки комбінації з 
роллю психолога. Через відсутність професійних психологів на передовій на 
початку відкритого збройного конфлікту, священики стали тими людьми, з 
якими могли говорити військові, радитись, ділитись своїми переживаннями і 
проблемами та ін. Тоді останні їх сприймають не зовсім як 
священослужителів, а просто як друзів, яким вони можуть довіритися. 

Наше інтерв’ю із одним старшим лейтенантом дало підставу нам для 
висновку, що робити якогось універсального солдата з капелана недоцільно. 
Має бути священик, який є таким на 70%, а на 30% - дипломатом. Від нього 
будуть очікувати ролі миротворця, людини, яка допоможе подолати 
можливві конфлікти. Але у військових підрозділах до того ж мають бути і 
професійні психологи: капеланами не варто закривати всі прогалини роботи з 
військовими. Той же офіцер зауважив: «Я себе можу назвати агностиком, але 
часто любив спілкуватись з капеланом, бо ж він був розумна людина, яка 
могла вислухати мене та щось порадити або просто поговорити навіть не про 
службу. Мені здається, що капелан має бути на передовій і на постійній 
основі, а психолог вже далі, у тилу, але працювати з кожним». 

З початку 2015 року спостерігається прояв універсальності військових 
капеланів: їхня чисельність зменшується, зате служителі, які працюють на 
постійні основі, починають працювати з різними підрозділами. Часто це 
створює дискомфорт для самих капеланів чи військових, які звикли до 
«свого» священика, але це широко розвиває навички роботи з різними 
спільнотами, проблемами та особливостями життєдіяльності. 

Окрім визначення та формування єдиного пулу ролей, які виконує 
військовий священик, не менш важливо визначитись з функціями, які він 
несе. З огляду на спостереження за їхньою роботою та розповідями 
військовослужбовців можна умовно виділити такі їх функціональні ролі: 
духовна (передбачає проведення служінь, здійснення таїнств та духовне 
консультування); гуманітарна (волонтерська допомога); соціальна (контакт з 
зовнішнім світом та робота з родинами бійців, громадянським суспільством); 
терапевтична (соціально-психологічна адаптація постраждалих та робота з 
травмою (ПТСР); інформаційна (контакт з представниками влади та 
репрезентація у медіа). 

Командир одного з батальйонів військових капеланів під час розмови 
наполіг на тому, що розуміння єдиної ролі та функцій допоможе створити 
офіційну службу, а не здійснювати допомогу так, як хоче кожен: «У 
майбутньому капелан матиме роботу, а не служіння, повноцінну штатну 
роботу. Допуск до цієї роботи мають отримувати тільки ті, які пройшли 
навчання у Міноборони. Дуже важко буде формувати якусь справу, якщо нас 
буде 150 батальйонів, формувань та розрізнених служб. Тому моя велика 
мрія – це об’єднання, хоча б на рівні зусиль». 

Особливістю є те, що більшість особистого складу армії на момент 
проведення АТО складається із мобілізованих бійців. Тобто, це люди, які 
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раніше мали умовну військову підготовку, не жили з іншими військовими та 
до війська принесли свою культуру.  

Стосунки з духовенством у військових розвивались по-різному, це 
напряму залежало від командування середньої ланки. Деякі офіцери у 
наказовому порядку змушували солдатів бути присутніми на релігійних 
заходах або бесідах, інші ж залишали на це свободу вибору. Тут пригадується 
перша зустріч з капеланом - капітаном під Кримом: «Ну, приїхав батюшка, як 
батюшка. У формі чи без, не мало значення. Таким було перше враження. 
Якщо хочуть піднімати бойовий дух – будь ласка, нам це на користь. Щось 
привезли – дякуємо, це добре. Священики, яких я бачив, ніколи з порожніми 
руками не приїжджали. Реально ми їх сприймали як волонтерів. Вони для 
мене так і лишились волонтерами, поки не почались служби у каплицях, де 
капелан постійно є і до нього можуть прийти. Тим паче, що бійці не завжди 
відкривались командирам, а говорили з капеланами, і вони їм допомагали... 
Для бійця на передовій капелан є надією». 

Якщо спершу на духовну підтримку капеланів відгукувались тільки 
віряни-солдати та іноді офіцери, то пізніше ситуація змінилась кардинально. 
Причиною цього став початок активних бойових дій. Тоді, за словами 
військових, сама присутність священика була необхідною: він навіть якщо і 
не сприймався як душпастир, алеи був сторонньою людиною «з якогось 
іншого світу». З ним можна було, довірившись, поговорити, поділитись 
навіть домашніми проблемами або вирішити певні психологічні дилеми. 
Самі ж капелани згадують, що під час бойових дій збільшились запити на 
хрещення або проведення обрядів, прохання про сповідь або молитву. 
Служитель став доступний всім, найчастіше в окремому наметі, де кожен міг 
з ним усамітнитись та обговорити проблеми. Іншим постійним запитом стали 
поховальні церемонії під час масових втрат війська. Основні запити, з 
досвіду душпастирів, стосувались пояснення причин війни, чому Бог 
допускає подібну несправедливість, ким є боєць у цій ситуації, у чому його 
місія. Капелани неодноразово концентрувались на проблемі, яка має 
визначення моральної рани – коли за умов надзвичайно стресових обставин 
людина втрачає орієнтири, де є добро і зло, починає переоцінку власних 
цінностей. Кожен з опитаних військових, який брав участь у бойових діях, 
зазначає про важливість самої присутності священика поруч. «Капеланів я 
знаю ще зі служіння у Косово. Вони всюди були з нами, ми з нашим отцем 
всі дружили, рік він був з нами… Вперше капелана побачив під Лутугиним 
(Луганська область – прим. авт.), і те впізнав за шевроном… Бувають такі 
моменти, під час обстрілу, коли хочеться щось духовне послухати. Починаєш 
молитву «Отче наш»… Я не думав, що вона допомагатиме. Капелани сиділи 
з нами у бліндажі, читали Біблію. Через місяці два ми почали це розуміти. 
Перший раз я звернувся, коли не міг спати. Після поранення у госпіталі ми 
просто вели бесіду, було приємно. Вони ставили такі питання, щоб я міг 
виговоритись та відкрити душу… Раніше я раз чи два за рік у церкву ходив, а 
тепер я змінився, після всього, що побачив», - пригадує старший сержант. 
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Капелан виконує й іншу важливу функцію – зв'язок із зовнішнім світом 
та родинами військових. Подібна допомога розвинулась у кілька напрямків 
релігійного волонтерства поза лінією фронту, на що мали сильний вплив 
саме військові капелани, які умовно названі тут «тиловиками». 

Капелани взяли на себе функцію контактів із зовнішнім, мирним 
світом. Окрім виконання волонтерських обов’язків, а саме закупівлі та 
доставки необхідних речей або продуктів, служителі стали контактувати з 
родинами військовослужбовців. Спершу вони налагодили комунікацію між 
офіцерами та їхніми близькими, передавали новини та символічні знаки 
підтримки, розвозили подарунки дітям. Пізніше вони стали духівниками і для 
вдів, які втратили чоловіків на війні. Зараз подібна робота вилилась у кілька 
напрямків: реабілітація дітей учасників АТО, робота з родинами військових, 
психологічна підготовка оточення та робота з демобілізованими, соціальні та 
культурні акції, спеціальні релігійні заходи, програми реабілітації для 
військових при храмах та монастирях. У міжрелігійній співпраці, окрім 
зазначених видів допомоги, посилилась допомога пораненим, проведення 
свят, акцій підтримки та спільні молитви за мир у країні. 

Окремим напрямком роботи для капеланів у тилу стала робота з 
травмою війни та проявами ПТСР чи моральної рани. Більше того, самі 
служителі зазначають, що вони також потребують кваліфікованої допомоги 
психологів та психотерапевтів, тому що на собі відчувають наслідки війни. 
Так, низка релігійних організацій почала проводити власні та спільні з 
іншими громадами семінари та тренінги з першої психологічної та духовної 
допомоги, подолання ПТСР, різних методик психологічної реабілітації. До 
цього процесу залучали і міжнародних спеціалістів, зокрема з Ізраїлю, 
Канади та США. Капелани почали супроводжувати бійців у їхніх 
реабілітаційних поїздках, працюючи разом з психологами, що перейшло у 
тісну співпрацю на передовій.  

Станом на 2015 рік проблемою лишалась систематизована освітня 
підготовка майбутніх та діючих капеланів. Відповіддю на це стала пробна 
навчальна програма, яка стартувала 2015 року у стінах НПУ ім. Драгоманова 
під назвою «Психотерапія та капеланське служіння». Магістерська програма 
була створена разом з Християнським навчально-дослідницьким центром 
«Реаліс» та Центром дослідження релігії при НПУ ім. Драгоманова за рівнем 
магістра та спеціальністю «релігієзнавство». Попри загальну зацікавленість у 
підготовці, на програму вступили у більшості своїй протестанти, які хочуть 
мати легітимні підстави для свого капеланського служіння (серед інших – 
студенти з лав УПЦ МП та вільні слухачі від УГКЦ, УПЦ КП та деяких 
нехристиянських течій). Освітні курси з тактичної медицини, психологічної 
та військової допомоги відбуваються при різних громадах з тими 
спеціалістами, з якими є домовленість релігійного керівництва.  

Але проблема полягає в тому, що через відсутність єдиної системи 
капеланського служіння, відсутня й спільна капеланська освіта. Капелани 
мають абсолютно різний рівень підготовки, що нерідко призводить до 
непрофесіоналізму, а в майбутньому може вилитись у потребу 
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перепідготовки кадрів та їхню реструктуризацію. Пізніше, у 2017 році, 
зокрема із-за відсутності закону про капеланську службу, були запроваджені 
офіційні курси для військових капеланів на базі Академії Сухопутних військ 
ім. П. Сагайдачного у Львові. Вони пізніше можуть стати офіційним і єдиним 
місцем отримання ліцензії або дозволу на служіння капеланом за посадою у 
війську. 

Додатковим запитом з боку самих військових та суспільства стало 
звернення до військових капеланів у вигляді прохання про боротьбу з 
алкоголізмом. Через високий відсоток мобілізованих солдат та поганий 
моральний клімат, викликаний затяжним характером конфлікту на Сході 
країни, проблема алкозалежності набула широкого поширення. Саме тоді 
представники влади та Міноборони зокрема побачили новий потенціал у 
військових капеланах. Зважаючи на їхній авторитет та моральний образ, 
командири почали просити священиків приїхати на позицію, щоб солдати 
«припинили пити, а почали служити». Деякі капелани побачили для себе у 
цьому нову можливість для служіння, коли інші категорично відмовились, 
підкресливши, що служитель має задовольняти духовні потреби, а не 
слугувати наркологом. «Командир, як тільки я прибув на місце, попросив 
мене зайнятись групою солдатів, які були алкогольно залежними. Я прийшов 
до них з самого ранку і бачив, що вони зовсім не здатні не те що 
спілкуватись, але й слухати мої моральні настанови. Довелось чекати, поки 
вони прийдуть до тями. Тоді я зміг їм пояснити ганебність подібної 
поведінки, поговорити про їхні родини, які вони мусять захищати. Але я не 
нарколог і не вмію працювати з подібними проблемами, це не моя мета на 
передовій. Після того, як вони прислухались до мене, то почали боротьбу за 
мою увагу. Тобто вони не почули простих істин, які я намагався їм донести», 
- пригадує греко-католицький капелан. Подібні ситуації, без чіткого 
стандарту місії капелана на війні, залишали право свободи дій за кожним 
служителем. Серед душпастирів досі немає єдиної думки, чи може подібне 
служіння називатись капеланським, а чи ж у таких випадках мають 
залучатись медичні спеціалісти. 

Положення про військове капеланство (наказ МОУ № 40 від лютого 
2015-го), гадаємо, має втілитись у створенні нового Управління з питань 
військового духовенства, що діятиме спільно з Радою у справах 
душпастирської опіки при Міноборони. Зараз передбачається, що капелан 
прикріплятиметься на рівні гарнізону, а не бригади чи батальйону (до 
військових частин, що знаходяться у певному районі). У секторі АТО вже 
почали діяти старші серед капеланів певної конфесії, які контролюють 
служителів зі своєї течії, вирішують локальні проблеми та звітуються перед 
МО. Передбачається зовсім нова посада – помічник капелана – до якого 
набагато менше вимог. Але Генштаб не узгодив цю діяльність, посилаючись 
на брак відповідних робочих місць. Якщо ж відкинути проблему з 
урахуванням квот, пропорцій вірян певної конфесії серед військових, 
капелани від батальйонів часто лишаються поза рамками нової системи. 
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Військовослужбовці мають власний погляд на перспективи 
запровадження офіційного інституту капеланства. Окрім важливості 
постійного перебування душпастира з ними на передовій (що є актуальним у 
час відкритої фази конфлікту), деякі молоді офіцери радять сконцентруватись 
на роботі капеланів з курсантами, які у дуже короткий термін після випуску 
стають польовими командирами та вчаться керувати підрозділом одразу на 
лінії фронту. «Як на мене, капеланам варто в першу чергу працювати у 
військових академіях. Свого часу, під час мого навчання, ми мали курс 
загального релігієзнавства та могли щодня звернутись до капелана. Тому на 
передовій ми знали, як він може нам допомогти, а йому було легше з нами, як 
з командирами. Капелан має великий потенціал для офіцера, оскільки може 
бути його інформантом, вказувати на певні проблеми і надавати можливість 
виговоритись або порадитись. Тому якщо капелани будуть також готувати 
майбутніх командирів, то це допоможе змінити саму систему», - пропонує 
один із офіцерів МО. 

Тим, хто створюватиме систему військового духовенства, доведеться 
відповісти на інше питання: якою ж є реальна потреба у капеланах для ЗСУ, 
Державної прикордонної служби та Нацгвардії. Виходитиме так, що суттєва 
частина теперішніх капеланів, наприклад, протестантів, може виявитись 
зайвою або ж буде змушена почати неофіційну діяльність через 
невідповідність вимогам і малу частку протестантів у війську. У службі 
залишаться ті, хто готові відмовитись від іншої роботи та повністю 
присвятити себе капеланській справі. Станом на кінець листопада 2017 року 
на службі в Національній гвардії на посаді капелана перебувають 44 особи, а 
у лавах Збройних Сил України – 69. Проте закону, який визначає норми 
підготовки та діяльності військових душпастирів, досі немає. 

 
5.7 Громадянська релігія як понадконфесійний 

організаційний витвір 
 
В наявній релігієзнавчій літературі релігійний феномен розглядається 

переважно на особистністному, рідше – спільнотному (общинному) рівні її 
функціонування. Останніми десятиліттями в широкий обіг у вітчизняній 
соціальній філософії ввійшло поняття «громадянське суспільство». Проте воно 
не знайшло в ній однозначного визначення. Маємо інколи навіть суперечливі 
підходи до витлумачення його змісту. Так, в «Філософському словнику 
соціальних термінів», видрукуваному за ред. В.Андрущенка, до громадянського 
суспільства включаються цінності, відмінні від національних і соціальних, 
соціальна дія, автономна від держави. Сам феномен визначається як «механізм 
соціальної взаємодії, що складається зі сфери особистого (зокрема родини), 
різноманітних об’єднань, суспільних рухів і публічної комунікації». За цими 
дещо туманними розмірковуваннями прихованим залишається сам фенномен 
громадянського суспільства, чіткість у визначенні його складових і його 
функціональності. Певне тому наявним є витлумачення «громадянського 
суспільства» і як якоїсь позадержавної (навіть протилежної їй) інституції, 
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антиподу держави, і як такого типу суспільного життя, коли до держави і її 
функціональності, виявленій в тій чи іншій формі діяльності, зорієнтованої на 
прогресивну перспективу, включаються всі наявні в суспільстві спільноти, 
незалежно від їх духовних, національних, релігійних, інших станів чи 
орієнтацій при домінуванні плюральності життя і взаємній толерантності. 

Ми не станемо тут вступати в дискусію і щодо визначення 
«громадянського суспільства», і щодо правомірності виокремлення двох 
означених вище розумінь процесу його формування. Автор параграфу приймає 
друге розуміння (назвемо його соціально-політичним), бо ж вважає, що та 
плюральність суспільних інституцій, яка з’явилася з утвердженням 
капіталістичних відносин, актуалізувала питання їх толерантних і зацікавлених 
взаємовідносин, формування їх такими саме навколо державної влади, які б 
поставали толерантними і відкривали можливість для суспільного поступу. З 
формуванням громадянського суспільства постає питання відзнайдення такого 
важіля, який би мінімізував міжконфесійні протистояння, характерні для 
багатьох країн світу, і в той чи інший спосіб ввів би релігійні спільноти в ті 
розбудовчі суспільні процеси, які організовує і проводить насамперед держава. 
Одним із таких важілів і постає громадянська релігія, яка стихійно формується 
(а то й вже сформована) в багатьох розвитнутих країнах, постала в Україні під 
час майданівських подій. 

Дехто, зокрема Є. Балагушкін в енциклопедичному словнику 
«Религиоведение» 547, доводить, що громадянська релігія - це «загальна 
ізоморфна характеристика релігій, які належать до різних культурно-історичних 
традицій, стоять на позитивно-громадянських позиціях і виражають позитивне, 
зацікавлене, а відтак і активно-творче ставлення до соціальної дійсності». І далі: 
«Це насамперед загальна соціально-політична ідеологія різноманітних 
релігійних об’єднань, які існують в певному суспільному просторі, 
«громадянами» якого ці об’єднання є». Звідси випливає, що громадянська 
релігія – це не самостійний феномен, а одна із можливих характеристик будь-
якої із наявних релігій залежно від активності вираження ними «позитивно-
громадянських позицій». Тому далі дослідник і зазначає, що особливість цих 
релігій «полягає в єдності їх ціннісних орієнтацій в соціокультурній сфері, у 
спільності їх політичних ідеалів при зберекженні плюралістичного різноманіття 
віровчень, культової практики і організаційних форм діяльності. Громадянська 
релігія солідарна із загальнонародними, демократичними інтересами 
громадянського суспільства і відрізняється в цьому відношенні як від 
апологетичних, так і від опозиційних й альтернативних релігій». Наявні також 
праці, в яких громадянська релігія протиставляється державі і розглядається як 
складова певного етнонаціогенезу.  

Названі дві дослідницькі позиції мають певною мірою рацію. Але при 
цьому вони не визначають, хто і як формуватиме цю релігію, в якому 
співвідношенні вона знаходитиметься з традиційними конфесіями, хто 
поставатиме і в яких формах її носієм і виразником. Враховуючи наявність 

                                                 
547 Религиоведение. Энциклоп. словарь. - М., 2006. – С.252. 
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такого бачення феномену, ми пропонували б тоді виокремити етно-національну 
громадянську релігію і соціально-політичну громадянську релігію. У своїх 
подальших розмірковуваннях останню, яка більше імпонує нашому розумінню 
цього релігійного явища і до якої орієнтоване наше дослідження, будемо 
називати скорочено просто «громадянська релігія».  

В українському релігієзнавстві наявні три підходи до розуміння процесу 
формування в нашій країні громадянської релігії. Одні розглядають це як 
відмову від традиційних релігій, а відтак як несприйнятливий захід для їх 
носіїв. Другі вбачають в процесі розбудови громадянської релігії спробу 
американізувати українське суспільство. Треті ж (до них належить і автор 
тексту) розглядають громадянську релігію як один із засобів згуртування 
нашого суспільства, утвердження громадянського миру на основі мінімізації 
наявних в країні різноманітних міжконфесійних і міжцерковних протистоянь. 
При цьому ми виходимо з того, що громадянська релігія не є якоюсь формою 
(новим конфесійним виявом) традиційних релігій чи ж окремою релігією як 
такою. Вона скоріше постає як такий універсальний феномен, що з’являється на 
грунті зняття того спільного, що притаманне різним конфесіям і що може при 
скеруванні держави слугувати нашому поступу. Ми не пов’язуємо її 
становлення лише з нашим національним підгрунтям, бо ж Україна - 
полінаціональна країна з великим відсотком зросійщення, а відтак абсолютна 
акцентація уваги лише на українських цінностях не сприятиме її єднанню на 
вирішення суспільних завдань поступу, що й було засвідчено і досвідом 
Майдану, і формуванням загонів військових добровільців, і постаняням й 
організацією діяльності волонтерських спільнот. 

Поняття “громадянська релігія” ввійшло в широкий науковий і 
політичний обіг завдяки працям американського соціолога Р.Беллаха, який, 
будучи радником президента Дж.Кеннеді, став утверджувати в США ідею такої 
релігії якраз в період її занепаду, пов’язаного з двома поразками – у боротьбі з 
бідністю і в війні у В’єтнамі548. Проте громадянська релігія тією чи іншою 
формою (може так не називаючись) поставала супутником всієї історії США. 
Так, згідно Біллю про права – першою з десяти поправок до Конституції США, 
прийнятих в 1791 році, сказано, що “конгрес не повинен видавати закони про 
введення будь-якої релігії або ж заборону вільно сповідувати будь-яку 
релігію”549. Ще в 1779 р. американський президент Т.Джефферсон розробив 
Віргінський акт, який встановлював в країні свободу релігії. 

Відтак, в США релігія, незалежно від її конфесійних визначеностей, 
завжди була невід’ємною складовою життя. Американці поставали як “нація з 
церквою в душі”. Відзначаючи цю їх особливість, англійський письменник 
Г.Честертон (1874-1936 рр.) писав: “Америка – єдина країна у світі, яка 
опирається на переконання. Це переконання з догматичною і навіть 
теологічною чіткістю подається в Декларації незалежності. З цього випливає, 
що всі люди рівні у своїх вимогах справедливості... Такі переконання, звичайно, 
                                                 
548 Див.: Задорожнюк И.Е. “Гражданская религия” в США. Концепция Р.Беллаха и реальность // 
Вопр. науч. атеизма. – Вып. 36. – М., 1987. – С.57-74; Casanova J. Public Religions. – Chicago, 1994. 
549 Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. – М., 1957. – С. 180. 
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несумісні з анархізмом. З цього не можна не зробити подібний висновок і щодо 
атеїзму, бо ж зрозуміло, що саме творець є тим остаточним авторитетом, який 
гарантує рівні права” 550. 

Але ще до прийняття Декларації незалежності (1776 р.), яка утверджувала 
“божественні підвалини” прав людини і суспільного устрою, в США 
поширювалися погляди про богообраність отців-пілігрімів, які висадилися в 
1620 р. в Плімуті (штат Массачусетс). Богообраність Америки опісля 
засвідчують послідовники Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Їх “Книга 
Мормона” розповідає про те, що ще в 600 р. до Різдва Христового одна 
іудейська сім’я з повеління Бога залишила Єрусалим і переселилася до 
Америки. Після свого воскресіння Ісус Христос з’являвся їх нащадкам. Власне, 
на основі всього цього й був сформульований засновником Церкви Дж.Смітом 
10-й принцип її Символу віри: “Ми віримо в буквальне збирання Ізраїлю і у 
встановлення десяти колін; в те, що Сіон (Новий Єрусалим) буде заснований на 
Американському континенті, що Христос буде особисто царювати на Землі і що 
Земля оновиться й одержить свою райську славу”551. 

«Словник американської історії» значимість громадянської релігії для 
США вбачає в тому, що вона пов’язує американський народ з Богом, наголошує 
на тому, що саме Бог обрав американський народ як головний інструмент для 
здійснення унікальної місії в сучасній історії, а заодно сприяє розповсюдженню 
американських цінностей по всьому світу. Ідеальним символом цієї 
американської релігії є широко відома статуя Свободи в Нью-Йорку, яка була 
створена в Європі, але здобула свою духовну цінність лише у своєму 
закордонні.  

Відзначимо водночас, що деякі принципи громадянської релігії 
працювали на французьку революцію кінця XVIІІ ст. Ідея суверенності народу, 
а не монарха, утвердження природних прав людини підривали тезу про 
боговстановленність самодержавного абсолютизму. На відміну від США, тут 
ідеологія громадянської релігії мала антиклерикальний характер. Саме 
відданість Вітчизні як вищій святині, а не католицькій церкві, яка була і в інших 
країнах, що воювали в 1792-1797 рр. проти революційної Франції, служила 
моральною опорою борцям за демократичні перебудови.  

Характерним є те, що й саме поняття “громадянська релігія” вперше ввів 
у вжиток французький мислитель Ж.-Ж.Руссо (1712-1778 рр.) з метою 
обґрунтування можливості лояльного ставлення прихильників різних 
віросповідань і навіть невіруючих до громадянських доброчесностей і держави, 
вирішення проблем релігійного різноманіття. Згідно із вченням мислителя, “для 
держави надто важливо, щоб кожний громадянин мав релігію, яка спонукала б 
його любити обов’язки; проте догмати цієї релігії цікавлять державу та її членів 
лише постільки, поскільки ці догмати відносяться до моралі і обов’язків, які 
той, хто її сповідує, зобов’язаний виконувати щодо інших. Без них неможливо 

                                                 
550 Цит. за: Ameriсan Civil Religion. – New York, 1974. – Р.45. 
551 Учения и Заветы. Драгоценная жемчужина. – Солт-Лейк-Сити, 1995. – С.74. 
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бути ні добрим громадянином, ні вірним підданим”.552 Своє служіння 
суспільству громадяни мають розглядати як релігійну заповідь, що орієнтує на 
забезпечення внутрішнього спокою в ньому, зміцнення загального 
благоденства. Громадяни мають дотримуватися трьох принципів: релігійного 
плюралізму, віротерпимості і «почуття громадянськості, без якого не можна 
бути ні хорошими громадянином, ні вірним підданим». В Ж.-Ж.Руссо 
громадянська релігія є «загальною волею віруючих людей», над якою (що 
характерно для міркувань філософа) не стоїть якась трансцендентна сила. 
Оскільки сповідання цієї віри повністю громадянські, то й догмати її має 
встановлювати суверен. Вони мають бути простими, не чисельними, чіткими, 
без будь-яких роз’яснень. Серед позитивних догматів громадянської релігії Ж.-
Ж.Руссо виділяє такі: визнання існування всемогутнього Бога, потойбічне 
життя, щастя праведних, покарання злих, святість суспільного договору і 
законів, а серед негативних – лише нетерпимість. В своїй праці про суспільний 
договір він висловив думку, яка значною мірою є актуальною і для 
сьогоднішньої України, коли існує в неї потреба налагодження толерантних 
відносин між різними конфесіями «у спільному домі». «Тепер, коли не існує і 
не може існувати в країні лише винятково одна національна релігія, - писав 
філософ, - потрібно терпіти всіх тих, які самі терплять інших, оскільки їх 
догмати не утримують нічого такого, що суперечить обов’язку громадянина».  

Ідеї, дещо аналогічні громадянській релігії, обстоював в Україні 
М.Драгоманов. Його «громадська церква» поставала своєрідним еталоном на 
той час бажаної всенародної релігії для України. Вона виглядала 
найпоступливішою із всіх релігійних об’єднань. А це тому, що мислитель 
вважав громаду основою людського життя. М.Драгоманов був впевнений, що 
на шляху громадської церкви не стане ні православ'я, ні католицизм, ні 
уніатство, а протестантизм навіть допоможе цьому. Бо ж “нерозумним ділом” є 
нав’язування людині тієї віри, до якої вона не має поваги. “Силувати ж людину 
показувати про людське око пошану до Бога, коли він її не чує, то значить 
ображати самого Бога, бо навіть і людина не бажала б собі щирої шаноби”553. 

Відзначимо те, що поняття “громадянська релігія” все ж таки, в силу 
специфіки історії державного постання, національної і соціальної структури 
цієї країни, найбільше прилучилося саме до характеристик релігійного життя 
США. Відомий соціолог релігії В.Гербер називав останнє “релігією 
американського способу життя”. Заслугою Р.Беллаха є те, що він саме на 
американській основі змоделював громадянську релігію, подав її як 
своєрідне духовне утворення, що відображає трансцендентні цілі 
політичного процесу. 

Смислове навантаження понятійного апарату, яким користується 
громадянська релігія, відмінне від його витлумачення в традиційних. Так, Бог 
громадянської релігії хоч і не зводиться до християнської Трійці, але він 
абстрагований від розуміння його в традиційних релігіях. Саме до цього 
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громадянсько-витлумаченого Бога у своїх інаугураційних промовах апелювали 
всі американські президенти: Дж.Вашингтон (правив країною в 1789-1797 рр.) 
називав його “Всемогутньою істотою, яка керує Всесвітом”; Дж. Адамс (1797-
1801 рр.) – “Покровителем порядку”, “Джерелом справедливості”, “Захисником 
істинної свободи”; Т.Джефферсон (1801-1809 рр.) – “Невидимою силою, яка 
керує Всесвітом”; Дж.Медісон (1809-1817 рр.) – “Всемогутньою істотою”; 
Дж.Монро (1817-1825 рр.) “Провидінням” і т.д. і т.п. Сучасник Р.Беллаха 
президент Дж.Кеннеді назвав Бога “Всемогутністю”.  

З цих визначень видно, що для американських президентів Бог 
громадянської релігії позаконфесійний, але віра в нього є неодмінним 
атрибутом як президента, так і кожного громадянина країни, які водночас 
відносять себе до певних конфесій. Цей Бог, на їх переконання, активно 
впливає на історичні процеси, особливо покровительствує порядку, моралі і 
праву. Як відзначає Р.Беллах, любов і спасіння, милість і турбота меншою 
мірою співвідносні з ним в порівнянні з “природним законом”, 
“справедливістю”, “соціальним порядком”. Старозавітні зразки “виходу”, 
“обраного народу”, “землі обітованої”, “нового Єрусалиму”, “жертовної 
смерті”, “відродження” входять як повноправні елементи в цю релігію, 
правда, без якоїсь співвіднесеності їх з біблійним Богом.  

Актуалізовані громадянською релігією цінності мають сакральний 
характер для громадян того суспільства, в якому ця релігія утверджується. 
Правда, не завжди вони ними усвідомлюються як сакральні, а постають в їх 
свідомості скоріше як природні феномени, нерефлектовані культурні зразки, 
еталони і правила життя, які сприймаються за єдино можливі ціннісні начала. 

Громадянська релігія не конкурує з трансцендентними релігіями, а 
своєрідно вибудовується над ними, закликаючи всіх віруючих (і навіть 
невіруючих) поклонятися Всевишньому. Кожна людина водночас має право по-
своєму, конфесійно виявляти це поклоніння. Бог тут постає для неї скоріше в 
статусі Авторитету, Взірця, ніж Спасителя в майбутті, не в ролі творця світу, а в 
ролі охоронця-покровителя. Подеколи представники конфесій відкидають 
право громадянської релігії на буття на тій підставі, що в ній Бог 
витлумачується хибно, неавтентично, не так, як у них. Проте якщо строго 
підходити до конфесійних подань Бога, то тоді (при істинності для кожної 
конфесії лише одного, цебто її, подання) всі інші (в тому числі й громадянської) 
будуть хибними. Але ж інша думка не завжди є хибною. Те ж скажемо і про 
Бога громадянської релігії.  

Хоч зауважимо принагідно, що громадянська (інколи її ще назвиають 
цивільна) більшістю своїх ознак дійсно не підходить під ті розуміння релігії, які 
склалися про неї як духовний феномен і в теології, і в науці. Вона не є релігією 
в класичному розумінні цього феномену. Так, громадянська релігія не має своєї 
теології, містичної календарно-обрядової системи, якоїсь сакралізованої 
ієрархічної структури та ін. Вона не стільки веде людину до Бога, скільки 
вводить її у сферу толерантної і творчої соціально-політичної і 
етнонаціональної сфери буття. Тут праві ті дослідники, які зауважують, що 
громадянська релігія має не так світоглядний, як соціальний характер. Вона 
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зорієнтована не на потойбіччя, на з’ясування проблем долі душі людини, як на 
буття людини в соціумі і вдоволення її потреб в сприятливому людському 
середовищі.  

Громадянська релігія за своєю сутністю є деїстичною, бо ж Бог у неї є 
творцем, який опісля не втручається в повсякденне життя. Кожний, хто його 
приймає, постає відтак у ролі його своєрідного замовника. Керуючись благістю 
цього Бога, розглядаючи його як свого помічника, він сам може бути творцем 
власної долі. Характерною ознакою громадянської релігії є ще апеляція до 
божественного провидіння і покровительства, яке нібито може виявлятися на 
індивідуальному, державному і наддержавних рівнях. Так, американський 
сенатор А.Біверідж свого часу відзначав: “Бог протягом тисячоліть готував 
англійські і тевтонські народи не без мети, не для пустого споглядання і 
самозахоплення. Він робив нас господарями, які організовують світ і 
налагоджують порядок там, де раніше панував хаос. Він послав нам дух 
прогресу для перемоги над силами реакції на всій Землі” 554. 

З цих слів сенатора слідує висновок, що ідеї громадянської релігії можуть 
відігравати не лише позитивну роль – бути засобом консолідації народу 
полінаціональної чи поліконфесійної країни, а й поставати у ролі засобу 
формування національного егоїзму, відчуття своєї зверхності, а звідси – й права 
нав’язувати своє іншим. Саме тому ми з деяким застереженням сприймаємо 
ідею національної громадянської релігії і виявляємо більшу схильність до 
соціально-політичної. Громадянська релігія може під ідею якогось месіанського 
покликання підлаштувати гегемоністські устремління, шовіністичну політику. 
Ось як оцінив це відомий свого часу американський політичний діяч 
У.Фулбрайт: “Велика нація дивно вважає, що її сила – прояв Божого 
благословення, що покладає на неї особливу відповідальність за долю інших 
народів, яка полягає в тому, щоб переробити їх за своїм образом і подобою. 
Сила приймає себе за доброчинність і схильна вважати, що вона все може. Раз 
навіявши собі ідею свого призначення, велика держава не в силах полишити 
думку, що вона може й повинна здійснити волю Божу” 555. 

Як бачимо, націоналістичне спотворення смислу громадянської релігії 
може слугувати підставою для неадекватного вираження притаманного їй 
демократичного орієнтування назовні в різних видах діяльності країни її 
побутування. Це щодо США відзначив навіть той же Р.Белла: “Ця небезпека 
ніколи не була такою великою, як сьогодні. Вона полягає не стільки в 
імперіалістичній експансії, за яку нас засуджують, скільки в прагненні 
асимілювати всі уряди чи партії в світі, які підтримують нашу поточну політику 
чи звертаються до нас за допомогою, розглядаючи їх як носіїв вільних 
інститутів або демократичних цінностей”556. 

Відкинувши спровоковану громадянською релігією ідею “нації-
визволительки”, “вищого призначення”, ми все ж віднаходимо позитивну її 
                                                 
554 Цит за: Bellah R. Broken Convenant Ameriсan Civil Religion in Time of Trial. – New York, 1975. 
– P. 37. 
555 Фулбрайт У. Самонадеянность силы. – М., 1967. – С.11. 
556 Ameriсan Civil Religion. – New York, 1974. – P.36. 
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роль в політичній і національній консолідації поліетнічних і поліконфесійних 
країн. Саме в цьому виявляється та її сутність, яку виокремив Р.Беллах в своєму 
визначенні: “Під громадянською релігією я розумію такі релігійні виміри, які 
мають місце в житті кожного народу, за допомогою яких він інтерпретує свій 
історичний досвід у світлі трансцендентальної дійсності”557. В іншій своїй праці 
Р.Беллах, описуючи громадянську релігію як невід’ємний компонент ідеології 
США, розглядає її вже як ті спільні складові релігійної орієнтації, яким мають 
слідувати американці у своїй діяльності. “Ці моменти відіграють ключову роль 
в розвитку американських інститутів і постають в ролі постійного релігійного 
аспекту структури американського життя, включаючи і політичну сферу. Ці 
публічні релігійні виміри виражаються через сукупність вірувань, символів та 
ритуалів, які я називаю американською громадянською релігією... Вона 
здійснює, окрім інших функцій, релігійне узаконення (легітимізацію) вищих 
політичних авторитетів” 558. Обгрунтовуючи наявність у США громадянської 
реілігії, Р.Беллах висновує, що вона об’єднує американців на основі сприйняття 
таких релігійних принципів: віра в існування Бога, взагалі надприродних сил, в 
потойбічне життя, у перемогу добра над злом, відсутність релігійного 
фанатизму , конфесіофобізму і міжконфесійної нетерпимості. 

“Енциклопедичний релігійний словник”, який видрукувано в 1979 р., під 
“громадянською релігією” розуміє “прийняття певної сукупності цінностей, 
символів та ритуалів, що ґрунтуються на універсальних та трансцендентних 
істинах, які служать з’єднуючою силою і центром значень для нації... 
Громадянська релігія може сприяти підриву основ християнського одкровення. 
В США це виявлялося в періоди національних криз, які зводили місію 
християнства до обожненого витлумачення національної долі”559. Відтак 
громадянська релігія дає можливість осмислити через призму трансцендентного 
історичний досвід країни, народу. Вона також дає можливість наявним в 
суспільстві різним конфліктуючим спільнотам взаємовигідно зближатися між 
собою, відзнаходити на основі наявного в них значимого морального 
потенціалу спільну мову при пошуках компромісних рішень назрілих проблем 
суспільного поступу. При цьому часто відбувається в громадянській релігії 
інкорпорація секулярних цінностей в релігійну форму. 

Об’єктом свого замилування громадянська релігія тієї чи іншої країни 
має, окрім іншого, ще й терени проживання її населення, природне середовище. 
При цьому певна територія постає як святиня, гідна поклоніння, оспівування, 
збереження, захисту. Саме сакралізація місць народження і проживання, в 
сусідстві часто з людьми інших віросповідань, дає моживість останні не 
сприймати як визначальний чинник долі. «Земле моя!» - чуємо в багатьох 
піснях. «Елемент Землі втаємничує в собі властивості… етнологічного, 
психологічного, навіть духовного значення, - зазначає філософ-богослов Степан 
Ярмусь у своїй праці «Досвід віри українця» (К., 2007. – С.20-21). – З елементом 
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Землі органічно пов’язуються ще такі елементи, як географічний простір, 
підсоння, клімат, ріки і рух їхніх вод, гори і долини. Всі згадані явища 
вміщують в собі таємничі сили, які сильно впливають на феномен людської 
істоти і на всі вияви її особистості. Елемент Землі є вирішальним у розвитку 
етнологічного феномену людини, у розвитку її культури, загального світогляду, 
розуміння самої природи людської істоти, філософії життя, людської 
духовості». Влучно підмітив той факт, що всі імпульси та рух, гін людини до 
заспокоєння залежать від Землі проживання Іван Франко, коли писав: «Земле, 
моя всеплодющая мати, / Сили, що в твоїй живе глибині, /Краплю, щоб в бою 
сильніше стояти, /Дай і мені!». Принагідно тут згадаємо слова пісні «Чом, чом, 
Земле моя, так люба ти мені?» в і відповідь на них: «Тим, тим ти, дитино знай, 
що гори і ліси, плоля і ріки – твій рідний край». Ддя нас, українців, певне в силу 
якихось історичних обставин Дніпро не був таким рідним, як Дунай, а тому 
вони вшанували у своїх піснях як святиню не його, а останнього.  

Жителі українських теренів завжди були землеробами. Певно тому культ 
рідної землі, землеробської праці є основою світобачення нашого селянина. 
Землю він називає ненею. В українському фольклорі вона стоїть навіть над 
Богом і святими. Так, в колядці «Святі орачі» оповідається, як святий Миколай 
за плугом ходить, святий Михайло волоньки гонить, за ними Господь-Бог ріллю 
всіває, Син Божий її зволочає, а Божа Мати їм їстоньки носить. Зауважимо, що 
пов’язати Бога і святих із землеробською працею міг у своїй уяві лише 
українець, за філософією землі і праці якого вважається великим гріхом 
відчуження від земних справ, від землеробства. У світобаченні української 
людини Земля є святою, а відтак її обробіток також є святою справою, 
одержаний врожай – священним даром.  

Після введення в 1967 р. Р.Беллахом в широкий науковий обіг поняття 
“громадянська релігія”560 воно зазнало значної конкретизації. Якщо Р.Белла, як 
ліберальний професор університету м.Берклі, розглядав цю релігію як 
універсальний зразок для всього людства (попервах змодельований в США), 
то консервативні витлумачувачі його вчення вже наголошували на 
національній винятковості Америки, на необхідності не вчитися в неї, а 
підпорядковуватися їй. 

Якщо світоглядним ядром громадянської релігії, як вище зазначалося, є 
віра у Вищу Силу – Абсолют, то своєрідним об’єктом поклоніння в ній 
виступають існуючі реально сакралізовані соціальні і політичні структури, які 
розглядаються як засіб досягнення Божественної мети. Як це слушно відзначає 
І.Задорожнюк, в громадянській релігії “Бог постає схемою, що наповнюється 
живим змістом у тому випадку, коли прихильник того чи іншого традиційного 
віровчення співвідносить свої вірування з почуттям патріотизму”561. 

В ідеологічній системі громадянської релігії власне релігійні елементи 
зведені до мінімуму, а релігійна лексика, символи, фразеологія і культові 
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елементи використовуються насамперед для впровадження зовсім земних 
завдань. Громадянська релігія не має тієї чітко вираженої церковності, якою 
відзначаються насамперед так звані традиційні релігії. Вона зорієнтована не на 
вертикаль (людина – Бог), а на горизонталь (людина – суспільство – Бог), на 
сакралізацію суспільно-політичних феноменів. Значимі події в житті певного 
народу, зокрема в його історії, ця релігія пояснює якимись надприродними 
чинниками. Якщо вони мали сприятливий характер в національному поступі, 
то вони розглядаються як Боже благовоління, а якщо негативний – то як 
свідчення відходу від божественних заповідей і своєрідне випробування. 
Певною мірою так підійшли до української історії кирило-мефодіївці в своєму 
“Законі Божому” або ж “Книзі буття українського народу”, вписавши її в 
контексті світової історії християнства. 

В обрядову систему громадянської релігії включається поклоніння 
державному прапору, вшанування поховань і монументів видатних осіб свого 
народу, місць визначних подій в його історії, організація національних свят, 
різних громадянських церемоній тощо. Громадянські релігії мають і свої 
своєрідні “священні писання”. Окрім Конституції, ними є твори визначних 
духівників нації, наприклад «Кобзар» Тараса Шевченка. В ролі “священного 
передання” постають промови глав держави, різні політичні документи 
органів Верховної Влади. Одним із культових елементів громадянської релігії 
є інаугурація президентів, їх клятва на священній книзі і перед державним 
прапором. Державний прапор постає складовим елементом громадянських 
подій (вступ до армії, реєстрація народження дитини і з’яви нової сім’ї, видача 
деяких важливих документів та ін.). Державний гімн і прапор виступають при 
цьому в ролі своєрідних символів віри громадянської релігії. Їх вплив на 
свідомість, що має важливе значення у формуванні громадянських почуттів, 
починається ще з дошкільного віку, із знаходження малечі в дитячих 
установах, з школи. Згадаймо принагідно, що в США прапор є постійним 
атрибутом державних установ. Сприймаючи його практично на кожному 
кроці, відчуваєш себе громадянином цієї країни. Саме вкорінення почуття 
громадянськості є основним виявом віднесення до громадянської релігії. В 
Україні цього ще немає. Тут можуть державний прапор подеколи використати 
як тряпку, а його кольори як оздоблення чого завгодно, зокрема й одягу 
збірної з футболу. 

Дослідник громадянської релігії Л. Лібман вважає, що феномен 
громадянської релігії особливо значимий для надто спільнотно 
диференційованих, плюральних держав, постаючи в ролі засобу формування у 
їх громадян певних суспільних цілей, спільних орієнтацій в їх діяльності. 
Науковець чітко виокремлює три напрямки в функціональному вияві 
громадянської релігії: 1. Об’єднання суспільства розумінням спільної долі, що 
знаходить свій вияв у всіма прийнятих певних обрядах і міфах. 2. Узаконення 
наявного соціального порядку, а водночас і соціальних цілей. 3. Мобілізація 
членів суспільства на взяття на себе спільних завдань і зобов’язань в їх 
спільнотній діяльності. Близькі до цього функції громадянської релігії 
виокремив Р.Белла. Це – легітимізація політичного устрою та обгрунтування 
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принципів його практики; сприяння єдності суспільства; збереження духу 
нації; формування у членів суспільства готовності взяти на себе до реалізації 
певні спільні завдання.  

Однак, незважаючи на те, що в кожного американця надто розвинуте це 
почуття, основні положення громадянської релігії вони витлумачують по-
різному. “Навіть якщо розповісти представникам різних соціальних груп, що 
таке громадянська релігія, то виявиться, - відзначає М.Марті, - що вона 
відмінна у тих, хто веде, і у тих, кого ведуть, у тих, хто проповідує з кафедри, і 
у тих, хто сидить перед ними на церковній лаві... Вона має своє ліве і праве 
крило, християнську, іудейську та мусульманську фракції, потойбічні та 
поцейбічні виміри, своїх критиків, пророків і прихильників”562.  

В громадянській релігії своєрідно переплітаються національна політична 
культура і традиції релігій, які існують в країні. В ній має місце, як вище вже 
зазначалося, обожнення національних цінностей, видатних національних 
діячів, національної історії та національних ідеалів. Характерно, що навіть на 
грошових одиницях США вміщено слова “Бог благословляє наші починання”.  

Громадянська релігія визнає священним авторитет держави, її лідера, 
основних державних документів. Бог цієї релігії постає скоріше в ролі якогось 
гаранту суспільного порядку, закону і права, а не милосердної істоти, 
затурбованої посмертним буттям людини. Він – в її сьогоденні. Можливо тому 
її пропонують називати ще «публічною релігією», «цивільною релігією», 
«релігією республіки», «національно-творчою релігією», «політичною 
релігією», «патріотичною релігією» тощо. Відомий сенатор Ю.Маккарті, 
характеризуючи це явище релігійного життя, відзначив, що тут “символи віри 
і політики стали, по суті, взаємозамінними і майже не відрізняються: Бог і 
країна, хрест і прапор, релігія і патріотизм”563.  

Відтак громадянська релігія не відміняє віровчення і культову практику 
сакральних спільнот, різних конфесійних течій, а певною мірою 
надбудовується над ними. Її функціональність – демократична чи тоталітарна 
– залежить від того, як прагнуть користуватися нею, в яких формах 
виявляється її функціональність. Така релігія може слугувати національному 
відродженню, процесу державотворення країни, яка, одержавши незалежність, 
прагне нівелювати наявні серед її громадян значні етнічні й релігійні 
відмінності. В той же час вона може слугувати засобом експансії, 
обґрунтування взагалі неістотності етнічних ознак чи конфесійних 
визначеностей. 

Громадянська релігія в першому варіанті її функціональності повністю 
корелюється з основами того громадянського суспільства, яке утверджується в 
незалежній Україні. Вона відверне, в разі формування, прагнення деяких 
церков на статус державних чи єдинонаціональних, зніме суперництво між 
ними, прагнення до прозелітизму, відокремить не лише церкву від держави, а 
й державу від церкви. Громадянська релігія в Україні є одією із відповідей на 

                                                 
562 Marty M. Nation of Behavers. – New Haven-London, 1976. – P. 196-197. 
563 Маккарти Ю. Вновь посетив Америку. – М., 1981. – С.97. 
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потребу суспільства в нормальному житті і розвитку в єднанні, потребу 
необхідності соціального порядку, соціальної ідентичності, суспільної 
взаємодії всупереч спільнотним відмінностям, протистоянням і конфліктам. 
Це не то що в Росії, де громадянська релігія формується на основі московської 
православності. Як згадує вище цитований Є.Балагушкін, в сучасній Росії «в 
основу нової державної і воєнної символіки покладено певною мірою 
православний символізм. Православ’я є сьогодні тут не тільки найбільшою і 
найвпливовішою конфесією, як кажуть, «першою серед рівних», не тільки 
найбільш значимим і найважливішим елементом ізоморфізму громадянської 
релігії, а й у відповідності з тисячолітньою традицією винятковим джерелом 
державного символізму, що грунтується на давніх сакральних міфологемах та 
релігійних метафорах». Відтак в Російській Федерації громадянська релігія 
постає в першому її розумінні, зазначеному у вступній частині цього 
параграфу. 

Потреба в громадянській релігії існує і в незалежній, національно 
відроджуваній Україні. Усвідомлена єдність країни, єдність її народу у 
певному сенсі постає у нас як величина сакральна, священна, здатна впливати 
на успіх розвитку у всіх сферах нашого буття. «Боже, нам єдність подай»,- 
закликаємо ми в пісні-гімні. Саме громадянська релігія формує той грунт, на 
якому можна поєднатися незалежно від віросповідань. Тарас Шевченко 
закликав, думаючи, «і чужого не цурайтесь, й свого научайтесь», закликав 
українців єднатися. 

Об’єднуючим началом тут виступає, як це слушно відзначає 
М.Паращевін, не об’єкт молитви (це б то Бог), а джерело цієї молитви – 
належність до тієї спільноти, яка має назву «громадяни України». В «Листах 
до братів-хліборобів» В.Липинський зауважував: «Земля українська дана 
Богом українській нації не на взаємне знищення її громадян, а на те, щоб вони 
на своїй землі найкраще і найрозумніше – по-Божому – своє життя владнали».  

Певною мірою процес формування громадянської релігії в Україні вже 
йде. Правда, йде стихійно, спонтанно, навіть офіційно невизнано, не 
кореговано. Новообраний президент дає клятву вірності своїй країні і народу 
на Конституції України і Пересопницькій Євангелії. Входить в життя свято 
національного прапора, формується система національних свят, пов’язаних з 
історією і культурою України. Лише шовіністично налаштовані особистості, 
які живуть з міркуваннями соціалістичної доби або конфесійною зашореністю, 
можуть вбачати в цьому вияв національного егоїзму. Що ж стосується 
прагнень якось вберегти традиційні релігії від наступу на них громадянської, 
то тут слушними щодо них є вимоги того ж Р.Белла: “Насамперед історична 
релігія має заново визначити свою систему релігійних символів з тим, щоб 
надати смисл культурній творчості в діяльності поцейбічного світу. Вона 
повинна зуміти зорієнтувати мотивацію, що дисциплінізується через релігійні 
обов’язки на справи цього світу. Вона повинна сприяти розвитку 
солідаризованої та інтегрованої національної спільноти, не прагнучи при 
цьому ні підпорядкувати її своїй владі, ні розколоти, хоч це явно не має на оці 
санкціонування нації в статусі вищої релігійної мети. Вона покликана надати 
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позитивного значення тривалому процесу соціального розвитку і знайти 
можливим для себе високо оцінювати його як соціальне завдання, але при 
цьому знову ж не приймати соціальний прогрес за релігійний абсолют. 
Історична релігія має сприяти утвердженню відповідальної і дисциплінованої 
особи. Пристосовуючись до нового співвідношення між релігійним і світським 
в сучасному суспільстві, вона має знайти сили для того, щоб здобути свою 
власну роль як приватної добровільної асоціації і визнати, що це не суперечить 
її ролі як носія вищих цінностей суспільства”564. 

Мусимо визнати, що громадянська релігія в українському суспільстві не 
в змозі домінувати у свідомості його громадян із-за наявності певного опору 
цьому потужних конфесійних спільнот, закоріненого і загостреного між ними 
протистояння і навіть конкуренції, із-за наявності в нашому соціумі ще стійкої 
секулярної тенденції, яка протистоїть будь-яким спробам проникнення в 
державні структури релігійного елементу, із-за наявного певного сімбіозу 
кожного із українських президентів з певною конфесією, до якої він 
наленжить і якій в той чи інший спосіб прагне прислужитися. Так, 
П.Порошенко, маючи статус церковнослужителя Церкви Московського 
Патріархату прагне не помічати антиукраїнську зорієнтованість цієї 
православної спільноти, відносити її явно політичні «вибрики» на принцип 
відокремлення Церкви від держави. Паскудно, антиукраїнськи виявив він себе, 
коли, перебуваючи в Маріуполі, на свячення верби пішов 1 квітня ц.р. до 
храму Московсько-Православної Церкви  

Проте, всупереч всьому цьому, процес формування громадянської релігії 
в Україні постає і як невід’ємний елемент процесу громадянцізації 
суспільства. Без неї складно здолати тоталітаризм московсько-православної 
моноконфесійності на Сході і Півдні країни, і греко-католицької – в Галичині, 
добитися взаємної віротерпимості, толерантності міжконфесійних і 
міжцерковних відносин, повноти духовної свободи, а зрештою – суспільної 
стабільності.  

Розглядаючи громадянську релігію як засіб формування єдності 
громадян поліконфесійної України, в своїй практичній зорієнтованості на 
мінімізацію наявних протистоянь між різними релігійними спільнота й 
організаціями, релігієзнавці насамперед актуалізують принцип кардинала 
Любомира Гузара: «Забудьмо!». Відтак не треба ворушити історію цих 
відносин і на основі одержаного формувати ці відносини нині. Історія ця 
подеколи сповнена гострою боротьбою, образами, а то й вбивствами. Треба 
виходити з того, що є «хороше християнство і нехороші християни». Відтак 
хибна реалізація християнського віровчення, прагнення до його насадження в 
тій чи іншій конфесійній виявленості слугували підгрунтям того, що лідери 
конфесій мусять тепер, чим відзначився папа Іван Павло ІІ, казати (і це ще є 
одним принципом): «Вибачте!». При цьому Христове вчення про любов треба 

                                                 
564 Белла Р. Социология религии // Американская социология. Перспективы. Проблемы. 
Методы. – М., 1972. – С.276-277. 
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брати в єдності двох сторін – любити не лише Бога, а й ближнього, навіть 
ворога. То ж в міжконфесійних відносинах слід актуалізувати ще й принцип 
«Полюбіте!». Ісус Христос закликав до єднання всіх християн, вірив у 
принцип, щоб всі були одно. У цих його сподіваннях бачимо прагнення 
відзнаходити насамперед те, що єднає, а не те, що роз’єднує. То ж принцип 
«Єднаймося!», який простежується в процесі формування громадянської 
релігії, є одним із визначальних в перспективах релігійного процесу. 

При цьому шляхом міжконфесійного діалогу треба визначитися саме в 
тому, що є спільним для різних релігій без того їх обрядового та 
інституційного оформлення, яке не має сакрального підгрунтя, а є людським 
витвором. Насамперед тут слід назвати віру в Бога-Вседержителя. Якщо 
уважно прочитати Біблію, то ми в ній знайдемо значиму думку самого Бога 
про свою сутність: «Я є». Українською мовою вона виражається коротким 
словом, а точніше – однією буквою. Певно що таким же є Бог і у вченні інших 
конфесій: він є. Відтак все, що поза цим, цебто різні оповіді про його життя і 
діяння, словесне і обрядове оформлення його Є – це все від людини, а відтак 
при формуванні громадянської релігії може не сприйматися як щось істотне. 
Поєднує різні релігії також розуміння людини і перспектив її буття, різними 
словами висловлені, але за змістом співпадаючі моральні засади, зорієнтована 
на людину суспільна функціональність різних релігійних спільнот тощо. Це 
все можна враховувати при формуванні громадянської релігії. 

Українська Революція Гідності зими 2013-весни 2014 року 
продемонструвала дієвий експеримент толерантизації міжконфесійних 
відносин. Епіцентром її була центральна площа Києва – Майдан Незалежності. 
Протидія українців деспотичній владі Президента Януковича, яка зігнорувала 
їх прагнення йти в Європу і взяла курс на входження України фактично у свій 
минулий стан, стан із її 350-літнім гнобленням Московією, в колоніальний 
статус в Митному союзі. Об’єдналися в цьому протесті мільйони українців 
різних віросповідань. На сцену Майдану для виголошення ранкової молитви 
щодня протягом трьох місяців підіймалися представники різних конфесійних 
інституцій країни. Серед майданівців були священослужителі Київського 
Патріархату і Автокефальної Православної Церкви, греко-католики і римо-
католики, християни віри євангельської і харизмати, рунвіри і рідновіри. На 
сцені були в молитовному єднанні єпископ УАПЦ Володимир Черпак і 
архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря, глава УГКЦ Святослав Шевчук і 
єпископ РКЦУ Станіслав Широкорадюк, президент Церкви ХВЄ Михайло 
Паночко та очільники і провідні діячі інших релігійних спільнот. Всі вони, 
зберігаючи особливості своїх вірсповідань, не виносили їх в богослужбові 
заходи Майдану. Не питаючи про їх віросповідну належність, поранених 
героїв Майдану несли в православний або римо-католицький храм, що на 
Володимирській гірці. В польові наметові храми греко-католиків, 
праворславних чи протестантів заходили віруючі різних віросповідань. 
Волонтери, які розносили їжу чи зігріваючий одяг по Майдану, не 
враховували при цьому конфесійну належність потребуючих це. При 
формуванні майданівської самооборони також не виникало віросповідне 
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питання. Зігрівалися, ночували й харчувалися майданівці в храмах різних 
конфесій Києва. Поранених і загиблих бійців Революції Гідності несли 
насамперед в храм Михайлівського монастиря УПЦ КП або в костел 
Олександра РКЦУ. Підтримку ідей Майдану висловила на його сцені 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Про все це детальніше 
можна почитати у видрукуваній праці Л.Филипович та О.Горкуші «Майдан і 
Церква: хроніка подій і експертні оцінки» (К., 2015). 

На Майдані формувалося те, що ми називаємо громадянською релігією. 
Для майданівців святинею гідною поклоніння й вшанування поставала 
насамперед сама Україна. Півторамільйоний майданівський загал хором в 
єдиному пориві співав «Ще не вмерла Україна…». 

То ж короткотерміновий етап наявності в Україні своєї громадянської 
релігії постав у реалії в дні Майдану. Це майданівці засвідчували, зокрема, й 
щоранковим співом нашого духовного гімну «Боже, великий, єдиний…». 
Відтак всі учасники Майдану як Революції Гідності, незалежно від їх 
особистої конфесійної належності, що відходило десь на другий план, 
наголошували буття для українців «великого і єдиного» Бога». Визнаючи його 
охоронно-промислительну функцію у світі, вони закликали цього єдиного Бога 
«нам Україну храни». Приймаючи Україну за найдорожчу святиню (звучало 
гасло «Україна – понад усе»), тут же виокремлювались складові її святості – 
Гімн, Прапор, Герб. При цьому зовнішні ознаки конфесійної специфіки з 
конфесійної належності майданівців навіть не згадувались: вони поставали як 
щось неістотне. Головним тут було те, що об’єднувало всіх і кожного. На 
єднання працювали, як я вже зазначав, і наявні на Майдані храми-намети. 
Слова Гімну «Ще не вмерла Україна» звучали як колективна молитва, 
щонедільні майданівські віча ставали своєрідними всеукраїнськими 
майданівськими богослужіннями. Із сцени Майдану щодня звучали 
виголошені служителями різних конфесій (які часто при цьому стояли поруч) 
близькі у змісті слова молитви. В цей час різноконфесійні служителі не 
виявляли в чомусь якісь свої, відмінні від інших, конфесійні особливості. Тут 
взагалі не було іншого, бо ж всі були єдині у своєму пориві до здобуття і 
вибудови Української України. «Тіло й душу ми положим за нашу свободу» - 
звучало десятки разів на півмільйонному Майдані. Ці слова поєднувалися 
водночас із закликом «Смерть ворогам!» і впевненістю, що «згинуть наші 
воріженьки». 

Майдан на його дні став для українців своєрідним Храмом-Церквою 
ними витвореної Громадянської Релігії. Апостолом цієї релігії був Тарас 
Шевченко, портрет якого, як ікона, постійно стояв заквічений на 
майданівській сцені. 

Водночас на прикладі Майдану ми побачили і те, що конфесія, яка 
наголошує на якійсь своїй винятковості, своїй месійній ролі у світовій історії, 
а не лише в житті свого етносу, а й інших, зрештою стає засобом ідеологічного 
обгрунтуваннязагарбницьких устремлінь країни, в якій вона є державною. Ціе 
нині ми можемо сказати про Церкву Московського Патріархату.  
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На думку автора параграфу, одним із засобів протидії процесу 
використання релігійного чинника в різних формах суспільного протистояння 
має бути формування в кожній країні громадянської релігії. 

Для України громадянська релігія може постати одним із засобів 
суспільного згуртування, утвердження громадянського миру на основі 
мінімізації наявних в країні різноманітних міжконфесійних і міжцерковних 
протистоянь. При цьому ми виходимо з того, що громадянська релігія не є 
формою (чи новим конфесійним витвором) традиційних релігій чи окремою 
релігією як такою. Вона скоріше постає як такий універсальний феномен,що 
з’являється на грунті зняття того спільного,шщо притаманне різним конфесіям 
і що може при скеруванні держави чи громадськості слугувати нашому 
поступу. Ми не пов’язуємо її становлення лише з нашим національним 
підгрунтям, бо ж Україна – національна країна із значним відсотком росіян і 
«зросійщених», а відтак абсолютне акцентування уваги лише власне на 
українських цінностях не сприятиме її єднанню на вирішення суспільних 
завдань поступу. 

В наш час тривала історична епоха панування моноконфесіоналізму 
поступилася місцем в розвинутих країнах конфесійному плюралізму (зокрема 
це характерно для США і Японії). Релігійна толерантність стала невід’ємною 
умовою і запорукою стабільності релігійно-політичних відносин в різних 
країнах з основами громадянського суспільства. Саме тому проблема 
формування громадянської релігії як однієї із основ єдності суспільства в них 
набирає особливої гостроти, а відтак і актуалізує дослідження проблеми 
сутності громадянської релігії, шляхів її постання за умов поліконфесійності 
країни.  

Законодавче підгрунтя під процес формування громадянської релігії в 
Україні, зміцнення стабільності релігійної ситуації і консолідації суспільства на 
основі світоглядного плюралізму забезпечив прийнятий ще в квітні 1991 року 
Закон про свободу совісті й релігійні організації, а опісля Конституція України. 
Вони гарантують свободу віросповідань, невтручання держави в процес 
формування конфесійних ознак наявних в країні понад ста різних релігійних 
течій. Проте цей Закон не передбачив можливість втручання держави в процеси 
міжконфесійних відносин, які розвиваються стихійно і непередбачувано. Не 
використано також позитивний досвід інших країн щодо їх соціально-
політичного консенсусу з нетрадиційними релігіями і їх асиміляції з 
домінуючою культурно-історичною традицією. Оптимальна релігійна ситуація 
в Україні, принагідна для формування громадянської релігії, складається 
завдяки наявності таких умов, як наявність світської держави, наявного 
релігійного плюралізму і суспільних орієнтацій на демократичні, гуманістичні і 
патріотичні пріоритети, на зміцнення внутрішньої єдності й порозуміння в 
суспільстві. До процесу становлення громадянської релігії мала б прилучитися 
активно діюча у нас Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка 
поєднує найбільші конфесійні спільноти України з підлеглістю їм понад 90% 
релігійної мережі. Тим більше, що вона вже проводить разом з державою низку 
сакральних міжконфесійних акцій. Активніше цим мав би зайнятися і 
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державний орган у справах релігії, який в останнє п’ятиріччя зазнав 
неодноразову функціональну і кадрову перетасовку і взагалі залишається 
далеким від сфери громадянської релігії.  

Повторюся дещо думкою. У відроджуваній до незалежності Україні 
існує невідворотна потреба у громадянській релігії. Усвідомлена єдність 
українського народу у певному сенсі постає як величезна сакральна цінність, 
здатна впливати на досягнення успіхів у розвитку всіх сфер нашого буття. 
«Боже, нам єдність подай», - закликаємо ми в пісні-гімні. Саме громадянська 
релігія формує той грунт, на якому можна поєднатися незалежно від 
віросповідання. Апостол української духовності Тарас Шевченко закликав до 
цього. Об’єднуючим началом при цьому виступає не об’єкт молитви (цебто 
Бог), а джерело цієї молитви – належність до тієї спільноти, яка має назву 
«громадянин України». Відомий український громадський діяч В’ячеслав 
Липинський писав: «Земля українська дана Богом українській нації не на 
взаємне знищення її громадян, а на те, щоб вони на своїй землі найкраще і 
найрозумніше – по-Божому своє життя владнали». 
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ПІДСУМКОВІ РОЗДУМИ З ТЕМИ 
 
У вітчизняному релігієзнавстві, зокрема у чисельних підручниках і 

довідниках з фаху, утвердилася думка, що релігія має внутрішню і зовнішню 
структуру й включає в себе насамперед такі складові, як релігійні уявлення 
(погляди, віровчення, концепти), релігійні настрої і почуття, релігійні дії 
(культ) та релігійні оршганізації (інституції). Відносять подеколи до 
структури ще як окремі елемегнти релігіну віру і релігійні відносини.  

Але при цьому маємо дещо спрощений підхід до релігійного феномену 
й ігнорування процесів розгортання її структурних елементів в складних 
реаліях суспільного життя. Таке структурування враховує буття релігії лише 
в її вертикальній зорієнтованості «вірянин-Бог» й ігнорує горизонтальний 
аспект її розвитку «людина – людина - Бог». Ісус Христос у своєму вченні 
про любов закликав любити не лише Батька-Бога, а й ближнього свого. Саме 
на цій горизонталі й з’являється велике різноманіття внутріконфесійних і 
міжконфесійних відносин, а відтак і релігійних срруктур, відбувається 
інституалізований вихід релігії на відносини зі світом, зокрема і державно-
конфесійні відносини. 

На горизонталі з’являються біляконфесійні (біляцерковні) організації. 
богословські, освітньо-духовні та благодійницькі установи, помножується 
соціальна робота з відповідними їй утвореннями, розгортається місіонерська, 
видавнича і підприємницька діяльність і належні їм організації. Тут маємо 
місії і братства, кількість яких щороку зростає. Обгрунтування цього нового 
структурування знаходить своє вираження в концепіях боговлюднення і 
боголюдини, людини як співпрацвіника Бога. Деміфологізація християнства, 
його десакралізація зрештою веде до з’яви безрелігійного християнства, до 
пошуку якихось форм оприсутнення Бога у світі.  

Відчутних трансформацій зазнає культовий елемент релігії, зокрема 
богослужбова його складова, що виявляється в появі різних мистецьких форм 
зовнішнього оформлення релігії, які в тій чи іншій формі витісняють 
традиційну культову практику. Змінюється суб’єкт культової діяльності, 
утверджується символічне витлумачення культових дій, проходить 
десакралізація ролі і місця в релігійному житті вірянина культових 
приміщень, богослужбового одягу священослужителів. Десакралізується 
мовне вираження релігійної свідомості. З’являється також релігійне право.  

В окрему сферу духовного життя виокремлюєьться теологія 
(богослов’я), яка змістовно не є чимось спільним для всіх релігій, а при 
цьому виокремленні конфесіоналізується. Все більще відокремлюються 
буденний і концептуальний рівні релігійної свідомості. Релігія формує 
своєрідні, кожній конфесії притаманні моделі соціальної поведінки, 
реалізація яких нібито перекидає місточок від світу поцейбічного у світ 
потойбічний і навпаки. 

Кожний із названих вище нових складників релігійного комплексу є 
динамічним, поліфункціональним і по-своєму структурованим. Окремим 
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елементом релігійного комплексу є спосіб життя вірянина. Вартим вивчення 
є також функціонування релігійних громад і одноконфесійної сім’ї вірян. 

Як ми бачили вище, складні процеси відбуваються також і в такому 
елементі релігійного феномену як організація. Тут відбуваються зміни у її 
типах, видах (культ, церква, деномінація, секта), у внутрішній субординації 
складових. Вони виявляються в появі віртуальних організацій, а то й 
релігійних спільнот однієї особи. З’являються міжконфесійні об’єднання і 
зростає прагнення до екуменізму в християнстві через появу 
одноконфесійних органгізацій. Останнє є особливо характерним для 
протестантизму євангельського зорієнтування.  

Як вище зазначалося, вартою уваги є виокремлення науковцями в 
релігії її зовнішньої і внутрішньої сторони. Але при цьому останню не слід 
зводити лише до релігійної картини світу і релігійного духовного життя, бо ж 
останнє також у своєму вияві через обрядово-культову діяльність і участь у 
житті сакралізованих спільнот постає також як щось зовнішнє. Тут варто 
говорити скоріше про релігійний досвід і про релігійну віру. До того ж, 
безпідставно релігійну свідомість ототожнювати із релігійною ідеологією, а 
буденну релігійність із релігійною психологією. В струкатурі релігійної 
свідомості виокремилюютьсмя такі складові, які є спільними для всіх 
конфесій, що може слугувати основою порозуміння при діяльності навіть 
відмінних релігійних спільнот, якщо вона зорієнторвана на толерантизацію 
міжконфесійних відносин. У Біблії цю основу Бог висловив надто чітко 
своїми словами: «Я є». Все, що поза «Є», то вже витвір людський, а відтак 
його можна змінювати, узгоджувати,  

При дослідженні нами проблеми структурування релігійного феномену 
дослідники зверталися до каузального аналізу, скористалися типологічним і 
феноменологічним методами, генетичним і порівняльно-історичним 
підходами. В їх дослідженні актуальними були принципи об’єктивності, 
історизму, позаконфесійності та толерантності. Важливо було розкрити 
шляхи і форми оприсутнення релігії в різних сферах суспільного життя і роль 
в цьому зокрема кожного із її компонентів, розкрити особливості процесів 
секуляризації кожного традиційного елементу релігійного комплексу та ін. 
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