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Юрій ПАВЛЕНКО
/м. Київ/

Десакралізація релігії як інструмент
її модернізації й інтеграції у постсекулярний світ
Анотація
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, оскільки вже сьогодні можна спостерігати
активізацію тих релігійних напрямків (і головне – констатувати їх кількісне
зростання), які адаптовані до реалій життя, включені в контекст сучасності.
Ключові слова: нетрадиційне християнство, “нове християнство”,
“виникаюча Церква”, християнський модернізм.
Summary
Today we are witnessing the processes of depreciation of traditional religious
norms, caused by external postmodern and post-secularization shifts in the social context, and the emergence of fundamentally different forms of organization of religion.
It are not a threat to the existence of traditional religions and Christian denominations because, compared to them, are not dominant in the religious sphere. However
in the near future the situation may change exactly the contrary, because even now to
observe the activation of those religious trends (and most importantly – to state their
quantitative growth), which are adapted to the life realities, included in the modernity
context of human life.
Key words: Non-Traditional Christianity, “New Christianity”, “Emerging
Church”, Christian Modernism.
Даний матеріал є частиною наукового дослідження “Організаційні вияви
релігії. Розширення інституалізаційного виходу релігії в її відносинах зі світом”,
яке автор здійснював протягом 2015-2017 рр. у межах планової теми Відділення
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України “Релігійний
феномен у змінах його структурних складових і перспективах десакралізації”.
Оформлений як наукова стаття, цей матеріал показує, що тенденції “примирити”
християнські цінності із сучасним світом констатуються сьогодні, як подекуди
здоровий демократичний плюралізм, у межах якого християнин певен обирати
те християнство, яке йому до вподоби, які норми віровчення вигідні йому для
виконання, а які ні. Автор статті, спираючись на чималий масив опрацьованих
ним джерел, доводить, що, прагнучи вписати християнство в земне, орієнтуючи
його винятково на людину, сучасний теологічний модернізм по суті скасовує
традиційні ідеї про Бога, спасіння, гріх як ті наріжні камені, на яких базується вся
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віроповчальна система релігії Євангелій і які складають її головну концептуальну
суть, у такий спосіб розбудовуючи “нове християнство”, центром якого є вже не
біблійний Бог, не Христос Євангелій, а саме людина та її світ.
Західне суспільство поступово відвертається від релігії. Причини – в
самій релігії: з одного боку, в її нездатності пристосовуватися до сучасного
світу, неспроможності пояснювати тих процесів, світоглядних трансформацій,
які переживає сучасна людина; з іншого боку, в аморальності чималої кількості
служителів, розмиванні традиційних моральних цінностей, руйнуванні
інститутів шлюбу, сім’ї, батьківства. Втрата популярності релігії серед людей
західної цивілізації 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
суспільств. Тому й не дивно, що ті тексти і заснована на них традиція здатні
запропонувати людині ХХІ століття лише рабовласницьку (від сили феодальномонархічну) 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 нездатності
підтримати свого вірного, спроможне тільки підштовхувати його ненавидіти світ,
спонукати зректися його, в такий спосіб формуючи його як слабку особистість,
яка й 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 дискре
дитувало”, “християнство – це застарілий підхід до релігії”, слід відмовитись від
“традиційного християнства” на користь нового “агностичного християнства”,
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 воно помре”, “християнству потрібна
модернізація”, бо “не можна в ХХІ столітті вірити у міфи, в які вірили кілька
тисяч років тому” [2].
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”), таким чином доводячи, що насправді, принаймні в російському
православ’ї, віру в Бога давно вже підмінили вірою у “священноначалля”. “Ми
бачимо, як робляться зусилля в багатьох процвітаючих країнах законом затвердити
право будь-якого вибору людини...”, – повчає очільник Російської Православної
Церкви; “сьогодні ми говоримо про глобальну єресь людинопоклонства, нового
ідолопоклонства, яке викидає Бога з людського життя. ... Ми повинні захищати
православ’я” [13]. 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.
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До речі, подібну “свободу вибору” обстоює 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, слід вважати “ідолопоклонством”, а тому потягне
за собою суворе покарання від Аллаха, оскільки “істина – від вашого 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, і передусім
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 висловлює серйозне занепокоєння
з приводу втрати нею європейської ексклюзивності, затурбована 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 боку, більшість католиків схиляється до позиції, яка може характеризувати
їх більше як агностиків, скептиків, атеїстів і навіть антитеїстів.
Не випадково папа Франциск у своїх прагненнях сьогодні надати католи
цизму “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 справи [12],
у такий спосіб визначаючи атеїзм чи не “особливим”, альтернативним, поруч із
католицьким, “засобом спасіння”.
Утім 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” (з лат. “у наші часи”) означив, що “Католицька Церква не
відкидає нічого, що є в цих релігіях правдивим і святим. Вона зі щирою пошаною
ставиться до тих способів життя й поведінки, тих настанов та вчень, які хоч і
відрізняються багатьма деталями від того, що визнає і проповідує сама Церква, та
все ж часто несуть у собі промінь тієї Істини, яка просвітлює всіх людей” (Nostra
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aetate, 2) [5, c. 209]. З цього висновує, що й атеїзм як нехристиянський світогляд
цілком можна вважати “правдивим” 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 “коли можливо” (Nostra
aetate, 5) [5, c. 211]. Це “коли можливо” є надто широким для розуміння – його
цілком можна розуміти, як дозвіл на довільне, вибіркове сповідування віровчення,
а тому практикувати “відносне благочестя”. Подібне “коли можливо” 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”, усіх 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...” [4].
Занепад “релігійної практики, принаймні, в західних суспільствах” і, як
наслідок, “витіснення релігії у приватну сферу” [7] – ось що змушує церковників
іти шляхом 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. 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. Для багатьох людей Бог помер. Значна
частина вірних перестали ходити до церкви, аби вберегтися від запаху гниття
Бога, а тому втратили самого Бога” [1].
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 значущість, оскільки самі поняття
добра і зла чималою мірою віддаються на відкуп індивідуальної совісті. Останнє,
підкреслимо, і є тим головним лейтмотивом, яким скеровується рух сучасного
людства до так званого нового плюралістичного суспільства [14], з його новим,
модернізованим христия нством – християнством позацерковним, навіть
безцерковним, християнством не так уже євангельським, як агностичним. І це
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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 старається 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 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, аби 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 [18].
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 [див.: 8]. Незважаючи на це, радикальні теологи продовжують виходити
з того, що релігія в сучасному світі може вижити за однієї умови – коли прилаш
тується під сучасну людину, наблизиться до світу її буття, навіть якщо для цього
доведеться 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 підтверджує це.
Ось як описує цей процес доктор філософських наук і водночас баптист
ський служитель 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, втому 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” [21].
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Християнство (хоча це повною мірою стосується 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 життя. “...На місце панівної релігійної гносеології
приходить раціональний світогляд, християнство поступово втрачає функції
легітимації, формалізації соціальних відносин, регулювання основних сфер
суспільного та особистого життя за допомогою релігії” [10, c. 52].
“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 – 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 корисним для наближення до
Бога – а може й не бути. Залежить від 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” [22]. 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 сучасною мовою
і навіть без будь-яких пояснень, описуючи Христа або улаштування людини
та її життя – це взагалі ні про що” [22]. 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 у результаті й
виходить, що Церква повна фрустрованих людей, невротиків і психованих, а
преображених щось не видно” [22]. 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” [11]. А це ще один чинник, який тільки
відштовхує людей від християнства.
Втрата традиційним християнством своєї актуальності, з одного боку,
неодмінно веде його 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
світ. З іншого боку, прагне до модернізації (чи правильніше було б сказати –
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постмодернізації), тобто розробки такої версії віровчення, віднайдення таких
нецерковних форм його інституалізації, які були б затребуваними.
Сьогодні вже не вдається оновити християнство, вливши в нього “молоде
вино” нових смислів – вони надто застаріли і не піддаються реставрації. Нові
форми життя, нова структура суспільства висувають все більше нових питань
і вимагають нового досвіду. Цей 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 із 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) [21], який
прагне утверджувати “відкриту Церкву” 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, оприсут
нене скрізь і з кожним. Ось як пояснює “Виникаючу Церкву” інтернетівська
“Вікіпедія”: “Виникаюча Церква (англ. Emerging Church) – сучасний євангель
ський 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” [3].
Прихильники “Виникаючої Церкви” творять, по суті, “нове християнство”,
яке не “постулює себе як вічна істина”, а застосовуючи іншу, постмодерну
епістемологію, яка “пропонує відмінний від звичного підхід до знання, до
пізнання, до розуміння істини”, буде здатне вправно взаємодіяти “з новою
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культурною епохою, яка заперечує існування єдиної істини або можливості
її пізнання”, і втілювати “Євангеліє Царства Божого у калейдоскопічній та
еклектичній культурі постмодернізму” [16], вибудовувати таку Церкву, яка б,
як на цьому наголошує український протестантський теолог Р.Соловій, автор
книги “Феномен Виникаючої Церкви...” [18], 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” [15].
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” [20]. Водночас слід визнати, що всі відомі заходи з
осучаснення християнства приносили і, певно, будуть приносити лише тимчасо
вий ефект і то винятково для тих, хто впроваджує ідею його (християнства)
модернізації. Так, ідея модернізації християнства, з якою носились богослови
впродовж 2-ї пол. ХХ ст., так і залишилась незреалізованим “кабінетним”
проектом.
Тож можна і сьогодні скільки 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” [17]. Кінець ХХ – початок ХХІ
ст.ст. довів, що всі потуги модернізувати 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 поставити мету сьогодні впровадити в життя правові норми “Законів
Хаммурапі”, при цьому наголошуючи на їхній 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 пост
модерну”: “...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.
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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” [6].
Прив’язуючи релігію до світу, інтегруючи її в нього, в такий спосіб у
наш час 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 (Церкви 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” [23], 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 оброблені громіздкими церквами минулого. Тут, у метафізичних
польових лабораторіях на задвірках християнства, ісламу, буддизму та індуїзму,
синтезуються боги нового століття” [9]. 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
трансформацій.
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, оскільки вже сьогодні можна спостерігати активізацію тих
релігійних напрямків (і головне – констатувати їх кількісне зростання), які
адаптовані до реалій життя, включені в контекст сучасності.
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Витоки української релігійної і культурної
ідентичності з Київського християнства
Анотація
У статті досліджується особливість релігійної і культурної ідентич
ності й основоположні засади Київського християнства, обґрунтовані
митрополитами Іларіоном і Климом Смолятичем. Висвітлюється Іларіонова
концепція вселенської історії поширення християнства та місце і роль у цьому
процесі держави Руси-України й становлення києво-руської (тобто української)
еклезіології, яка не знайшла свого продовження в Московському християнстві.
Означені чинники самоутвердження самостійної і самочинної церкви РусиУкраїни і протидії, по суті, автокефальному процесу з боку Візантії і Московії.
Доведено, що християнству Руси-України були притаманні: ранньохристиянська
орієнтація, євангелізм, паулінізм, софійність, автокефальність, патріотична
ментальність.
Ключові слова: Іларіон, “Слово про Закон і Благодать”, Київське
християнство, ідентичність, автокефальність, помісність, Клим Смолятич,
софійність, філософізація богослов’я, Візантія, цезаропапізм, Константи
нопольський патріархат, Московський патріархат.
Summary
The peculiarity of religious and cultural identity and the fundamental principles
of Kyiv Christianity substantiated by Metropolitan Ilarion and Klym Smolyatich are
analyzed in article. There are elucidated the Ilarion’s concept of the universal history
of the spread of Christianity, the place and role in this process of Rus-Ukraine state
and the formation of the Kiev-Rus (that is Ukrainian) ecclesiology, which has тще
found its continuation in Moscow Christianity. There are mentioned factors of selfaffirmation of the independent and selfless Church of Rus-Ukraine and resistance, in
essence, to the autocephalous process by Byzantium and Moscow. It is proved that
the Rus-Ukrainian Christianity was characterized by: early Christian orientation,
evangelism, paulinism, sofiynost, autocephality, patriotic mentality.
Key words: Ilarion, «Sermon on Law and Grace», identity, autocephality,
Klym Smolyatich, sofiynost, philosophising of theology, Byzantium, caesaropapism,
Patriarchate of Constantinople, Moscow Patriarchate.
Постановка проблеми дослідження. Основоположні засади Київського
християнства були проголошені Іларіоном у його «Слові про Закон і Благодать».
Повна назва: «Слово о Законе Мойсеом данном, и о Благодати и Истине Исусом
Хрестом бывшем, и како Закон отъеда, Благодать же и Истина всю землю
исполни, и вера во все языки протреся и до нашого языка русьского, и похвала
кагану нашему Владимеру, от него же крещени быхом, и молитва к Богу».
Проголошення Іларіоном «Слова» відбулося раніше, ніж він був поставлений
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у 1051 р. на митрополичу кафедру в Софійському соборі, про що зазначається
в літописі: «Постави Ярославъ Лариона митрополить русина въ святьй Софьи,
собравъ епископы».
Коли й де було проголошено «Слово про Закон і Благодать», все ще
залишається дискусійним. Ця дискусія триває в колі дослідників «Слова»
вже понад півтораста років. Обґрунтовується припущення, що «Слово» було
проголошене не в 1049 p., а 25 березня 1022 p., тобто на 27 років раніше, ніж
доводили такі його дослідники, як М. Розов і Т. Вікула. А місцем його проголо
шення могла стати церква Святих Апостолів на Берестовому, де Іларіон був
пресвітером. За Ярослава «Слово» могло звучати неодноразово і у відповідно
відредагованому вигляді проголошувалося на церковні свята у Благовіщенській
і Десятинній церквах, а також Софії Київській [7, с.6-9].
Якщо ця гіпотеза буде прийнята як реальна історична данність, то у
2022р. Україна могла б відзначити тисячоліття «Слова про Закон і Благодать», яке
стоїть біля витоків оригінальної вітчизняної літератури і є вагомим богословськофілософським твором періоду Київської Русі, в якому висвітлюються витоки
української релігійної і культурної ідентичності.
Особливості культурної і релігійої ідентичності Київського
християнства. Характерною особливістю Київського християнства була
відкритість до Сходу і Заходу. У ньому і після розколу Вселенської церкви в 1054
році на східну (Греко-православну) і західну (Римо-католицьку) не вкорінюється
релігійна нетерпимість, віросповідний фанатизм, ворожнеча до іновірців. На
київському ґрунті, за суттю, твориться власний – руський, тобто український,
синтез християнства. Запозичуючи зі Сходу обрядові й культові форми, Київське
християнство не сприймає візантійської теократії, цезаропапізму. Київська
Церква не надає виключної уваги специфічним формам візантійської побожності,
буквалізму, ритуалізму, що згодом знайшли сприятливі умови для розвитку на
ґрунті Московського християнства: згадаймо хоча б безперервний ряд усіляких
єресей і, зрештою, старообрядницький розкол, який майже не зачепив України.
Зв’язки з Римом і в цілому із Заходом підтримувалися задовго до хрещення РусіУкраїни і продовжувалися до монголо-татарської навали. Відбувався активний
обмін посольствами, церковними делегаціями, а також листуванням між Києвом
і Римом за часів княгині Ольги, під час князювання Ярополка, Володимира
Святославовича, Святополка і Ярослава Мудрого. Відтак Київська Русь історично
й ментально була європоцентричною, прагнула до євроінтеграції, відзначалася
діалогічністю й толерантністю.
Проте, коли домініканці, які вільно проводили місіонерську діяльність
у княжому Києві, намагалися звабити киян латинським обрядом, то зазнали
поразки й були видворені за межі Русі, оскільки замах на східний обряд
розглядався як замах на національну культуру – складовий чинник києвохристиянської духовності [8, с.594-596]. Разом з тим, коли грецькі митрополити й
єпископи, яких присилали з Константинополя, вимагали переходу на теоретичні
засади візантійського християнства і копіювання в церковному, суспільному й
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особистому житті грецьких обрядів, візантійських ритуалів, то часто виникав
конфлікт з київськими князями і патріотично налаштованим духовенством.
Візантійська ритуалістика відзначалася обмеженнями та заборонами. Так,
нечестивими вважалися приятельські стосунки з невірними (нехристиянами)
і латинянами (західними християнами). Обмежувалося природне сексуальне
життя в законному шлюбі в п’ятницю, суботу, неділю та під час церковних свят.
Заборонялося наступного дня після подружнього співжиття йти до церкви,
причащатися, цілувати хрест та ікони. Заборонялося тримати хрест та ікони у
спальній кімнаті подружжя. Найбільшою жертвою візантійської ритуалістики
була жінка: вона вважалася нечистою після пологів (40 днів після народження
хлопчика і 80 днів після народження дівчинки). Кімната, в якій відбувалися
пологи, також вважалася нечистою і потребувала освячення.
Нав’язувані Візантією ритуали буквально повторювали приписи Мой
сеєвого закону, зокрема його положення про породіллю (Левит 12:1-8), різко
контрастували з києво-руськими звичаями, києво-християнською ментальністю
сприйняття краси подружнього життя. Акти подружнього життя в розумінні
русичів-українців (навіть язичників, а згодом і християн) асоціювалися із
відповідністю і сповненням Божої волі. Народження дитини – це чистий акт,
Богом благословенний. Саме тому культ Божої Матері – Богородиці швидко
прийнявся і поширився на Русі-Україні. Народження, як і зачаття, у розумінні
наших пращурів-русичів і сучасних українців – це Божий дарунок («якщо Бог
дасть дитину», «Бог дав дитину») [8, c.596].
Київське християнство, у розумінні його ідеолога Іларіона, – це передусім
пріоритет внутрішнього змісту релігійності над її зовнішньою формою. Саме
це призводило до протиріччя між практикою візантійського християнства та
змістом християнського життя в Русі-Україні внаслідок спроб впровадження
візантійського церковного ритуалізму. Його досить буквалістські вимоги не
відповідали розсудливому українському сприйняттю дійсності. Натомість
візантійська церковна практика прищеплювалася та глибоко вкорінювалася в
московське релігійне та церковне життя.
Київське християнство не знайшло продовження у Московському
християнстві, яке було зовсім іншим, цілком протилежним Київському. Однією
з особливостей Московського християнства була його схильність до обрядової,
показової релігійності: зовнішнім, малозначущим, абсолютно неістотним для
релігійного і церковного життя справам надавалося такого значення, начебто
релігійність виражається лише в дрібних зовнішніх ознаках, а тим часом зовсім
нехтувалося основне – внутрішнє удосконалення людини.
Відомий російський православний богослов професор О. Шмеман
з цього приводу писав: «Під яким би кутом не дивитися на відносини між
двома церквами, яку б схожість та єдність походження ми в них не відкривали,
Московську церкву слід вважати як занепад порівняно з Київською» [11, с.346347]. Інший російський дослідник Київського християнства Г. Федотов вважав,
що Київське християнство було одним із найкращих способів реалізації Христової
науки в усьому християнському світі. Воно не знайшло свого продовження, за
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переконанням Федотова, в Московському християнстві, яке було зовсім іншим,
часто протилежним до Київського християнства [12, P.400-402].
Основоположні засади Київського християнства. Іларіон у своєму
«Слові про Закон і Благодать» як високоосвічений богослов виклав основоположні
засади Київського християнства. «Слово» Іларіона – це не тільки богословський,
а й глибоко філософський та різноаспектний історіософський твір. У «Слові»
на ґрунті свіввідношенння Закону й Благодаті, тобто Старого і Нового Завітів,
Мойсеєвого закону, даного для одного обраного народу, і засад християнської
Благодаті, чітко окреслених апостолом Павлом: «Немає вже різниці між обрізаним
і необрізаним, між іудеєм і елліном, між рабом і рабовласником, між чоловіком і
жінкою – всі рівні у Христі», – сформульовані основоположні засади Київського
християнства. Іларіонове «Слово» – це, за суттю, Києво-руська декларація про
ліквідацію всіх форм етнонаціональної, релігійної, соціальної та гендерної
нерівності та дискримінації.
Сутнісне значення основоположних засад Київського християнства
Іларіоном виявляється у такій парадигмальній послідовності й взаємоозумов
леності:
- у вченні про рівність і рівноцінність усіх народів та теорії всесвітньої
історії як поступового і рівноправного залучення усіх народів до культури
християнства;
-  у вилученні молодого Київського християнства з-під іноземного
церковного диктату і невластивих для києво-руської ментальності чужих форм
сповідування релігії;
-  в обґрунтуванні зародженого на Русі-Україні особливого типу
національної самосвідомості.
Стоячи на цих богословських й історико-філософських основах, Іларіон
наголошує на тому, що не тільки кожна людина відповідальна перед Богом, а
й увесь християнський люд на чолі зі своїми володарями повинен дбати про
загальнонародні справи. На цій засаді ґрунтувався патріотизм Київського
християнства. Незалежність в управлінні церквою була його вимогою, бо саме
таким чином народ міг стати щасливим і осягнути спасіння.
Іларіон, як уже зазначалося, доводив, що перед Богом усі народи рівні
й рівноцінні. Цей принцип був цілком протилежний візантійській претензії
на першість у християнському світі, тобто на «другий Рим», яким вважав
себе Константинополь, і йшов усупереч з пізнішим домаганням Москви стати
спадкоємицею Візантії – «третім Римом». Відтак Київське християнство
формувало таку духовну особистість, таку ментальність, яка неприродним
і чужим для себе вважала будь-який шовінізм, расизм, зодягнений у шати
церковного імперіалізму.
Чинники самоутвердження автокефалії церкви Руси-України і
зовнішня протидія її становленню. Дві церковні події мали велике значення
для утвердження самочинності, самоуправності, помісності, зрештою –
патріотичності Київської церкви. 1051 рік – князівське «поставлення» Ярославом
Мудрим русина Іларіона главою Церкви – митрополитом Київським. 1147 рік –

17

Авраамічні релігії в Україні ...
соборне обрання Клима Смолятича Київським митрополитом. В обох випадках
це були акти державного масштабу, усвідомленого патріотичного значення,
оскільки йшлося про звільнення не лише Київської Церкви, а й Київської Русі
з-під беззастережного й покірного підпорядкування зарубіжному церковному
центру – Константинопольській патріархії та імперському впливу Візантії.
Російський історик В. Татіщев з цього приводу писав: «Через патріаршу владу
над київськими митрополитами грецькі царі намагалися керувати київськими
князями, а це було супротивно їх честі й гідності» [9, с.78]. Саме тому києворуські єпископи і духовенство були проти того, що до Києва присилаються
візантійські митрополити та єпископи.
У 1147 р. Київський князь Ізяслав Мстиславович скликав перший
Київський церковний Собор руських єпископів, на якому відбулося обрання
і поставлення Київським митрополитом Клима Смолятича, «книжника і
філософа». Іпатіївський літопис подає, що із семи єпископів, які брали участь
у Соборі, – п’ять були русичами. Після тривалої дискусії було обґрунтовано
й ухвалено наріжний принцип києво-руської еклезіології – право наставляти
собі митрополитів без санкції Візантії. Більшість присутніх єпископів, крім
Новгородського єпископа Ніфонта та Смоленського єпископа Мануїла (обидва  
греки), висловилися за право Київської церкви обирати свого митрополита.
Новгородський літопис, коментуючи Київський Собор 1147 p., додає, що Клим
Смолятич був обраний митрополитом єпископами з «Руския Области», тобто
єпископами Руси-України. Полоцький та Ростовсько-Суздальський єпископи
також  проігнорували Київський Собор.
На закид цих єпископів з-поза України, що без волі візантійського патріарха
Собор не може легально висвятити митрополита Клима, головуючий на Соборі
Чернігівський єпископ Онуфрій чітко сформулював позицію про соборність,
автокефальність і соборноправність Києво-Руської церкви: «Ми знаємо, що
маємо право це робити. У Царгороді поставляють митрополита благословенням
рукою св. Іоанна, то можемо так само поставити Київського митрополита,
благословляючи його мощами святого Климентія» [8, с.6]. Уточнимо, що мощі
св. Климентія, які від часів князювання Володимира зберігалися в Києві, – це
мощі четвертого Римського папи Климентія, замученого на чорноморському
узбережжі Криму, які були знайдені й привезені до Риму одним з «солунських
братів» – Кирилом та подаровані Київському князеві Володимиру папою Іваном
XV (985-996) з нагоди хрещення Русі. Відтак позиція соборних єпископів, від
імені яких промовляв Чернігівський єпископ Онуфрій, була маніфестацією
вселенськості й автокефальності Київського християнства, всупереч позиції
єпископів неруської півночі, майже сто років після церковного розколу 1054 р.
Зі смертю Київського князя Ізяслава Мстиславича у 1154 р. та
усуненням митрополита Київського Клима Смолятича закінчується важливий
період політичної та церковної історії Київської Русі. На півночі Київської
держави почала формуватися церковно-політична опозиція з метою повалення
усамостійненої від Візантії Київської митрополії. Її очолює Новгородський
єпископ Ніфонт у єдності з Суздальським князем Юрієм Долгоруким. У 1155
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році саме Долгорукий звернувся до Візантії з проханням прислати нового
митрополита. Незабаром прибув до Києва грек Феодор, який розпочав своє
митрополитство з того, що церковним актом позбавив Клима Смолятича
митрополичого престолу. Усіх єпископів, які висвячували Клима Смолятича,
піддав «неблагословінню» і позбавив єпископських кафедр. Він також скасував
«всі діяння і служіння» Клима Смолятича, «уневажнив всі його свячення», а
тих, кого він висвятив, позбавив церковного сану. Після здійснення цієї «карної
експедиції» візантійський митрополит, за свідченням літопису, «відслужив
Літургію і поблагословив князя Юрія Долгорукого» на знак вдячності за те, що
він з’єднав Київську митрополію з Візантією. Найбільшою нетактовністю цього
грека-митрополита було те, що він у своїй фанатичній запопадливості виголосив
церковне прокляття на померлого вже Київського князя Ізяслава Мстиславича,
покровителя устремлінь Київської церкви до самостійсності й правопорядку.
Власне, це був початок падіння Київської митрополії, який завершився
у 1686 році її підпорядкуванням Московському патріархату з позбавленням усіх
прав і привілеїв, які вона обстоювала перед візантійським натиском. Падіння
Києва – «матері городів руських» – визначило його подальшу державну і церковну
історію. Північні – суздальські можновладці, а згодом московські Мономаховичі
поклали край силі й славі Київської держави. Історія Києва як політичного,
культурного, церковного центру за 70 років – між першим його зруйнуванням
Андрієм Боголюбським у 1169 році і другим остаточним монголо-татарським
знищенням у 1240 році – це вже історія падіння і зубожіння колишнього
славетного центру княжої Київської держави.
Іларіонова концепція вселенської історії християнства і місце та роль
в ній Руси-України і Київського християнства. І на завершення цієї трагічної
сторінки змагань Київської церкви за свою незалежність і самостійність знову
надамо слово першому її митрополитові-русичу Іларіону, який створив концепцію
вселенської історії, гідне місце в якій посіла Київська держава і Київське
християнство. Ця концепція прямо протилежна прагненню середньовічних та
пізніших імперських церков до обраності й винятковості. «Візантійській теорії
вселенської церкви, – підкреслює авторитетний російський дослідник культурноісторичних процесів на Русі Д. С. Лихачов, – Іларіон протиставляє своє вчення
про рівність усіх народів, свою теорію всесвітньої історії як поступового і рівного
залучення усіх народів до культури християнства» [6, с.57]. Митрополит Іларіон
обґрунтовував свою теорію, доводячи, що нові народи, які прийняли христи
янство, мають навіть більшу перевагу перед народами, які «спорохнявіли в
національній іудейській скупості». Цей висновок він підтверджує євангельською
притчею: «Належить благодаті й істині на нових людей засяяти... Не вливають бо
вина нового, вчення благодатного, у міхи ветхі, в іудейські постарілі, а якщо так,
то продеруться міхи, і вино проллється» [1]. «Нове вино» – це молоде Київське
християнство, «старі, ветхі іудейські міхи» – візантійський цезаропапізм,
номінальна побожність, буквалізм, ритуалізм.
Розкриваючи глибокий смисл цих слів Іларіона, які були спрямовані проти
будь-якого віросповідного диктату та чужоземної церковно-інституціональної
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зверхності, російський дослідник суспільно-політичної думки Давньої Русі (XIXVIІ ст.) У. Будовніц зазначив: «Іларіон висуває Східноримській імперій тяжкі
звинувачення. Будучи християнами, греки, подібно до обрізаних новонавернених
іудеїв Єрусалиму, чинять насильство над іншими християнами (новонаверненими
язичниками, нав’язуючи їм приписи Мойсеєвого закону. – П. Я.). Тому греки
не варті благодаті й істини» [2, с.71]. Відтак «не варті благодаті й істини» ті,
що разом з візантийськими митрополитами чинили насильство над Київським
християнством і Київською Руссю.
Іларіон, за оцінкою російського вченого І. Н. Жданова, «був полум’яним
виразником свого часу». «Це був час зародження на Русі, – писав І. Жданов,–
книжної освіти, час Ярослава Мудрого, це був одночасно час зародження
особливої національної самосвідомості» [3, с.56]. Іларіон, без сумніву, був
блискучим виразником ідентичності національної самосвідомості саме русичівукраїнців.
Історіософ і глибокий знавець всесвітної історії християнства, Іларіон
вважав, що не з апостольською проповіддю Андрея Первозванного прийшло
християнство на Русь. Якщо апостолами-вчителями Римської землі, зазначає
Іларіон, були Петро і Павло, Малої Азії – Іоан Богослов, Індії – Фома, Єгипту–
Марко (про Візантію Іларіон навіть не згадує), то «вчителем і наставником
руського народу є князь Володимир». «Адже не в слабкій і безвісній землі
володарював, а Руській, що знана і чувана є в усіх чотирьох кінцях землі». У
цих рядках Іларіонового «Слова про Закон і Благодать» прочитуємо патріотичну
натхненність автора, його глибоке обґрунтування самодостатності, самостійності,
самочинності, автокефальності й помісності Києво-Руської, а отже, Української
Церкви.
Феноменальні риси ідентичності Київського християнства
По-перше, митрополити Іларіон і Климент були провідниками теорії
християнського універсалізму з чітко означеним змістом, а саме: схрещенням
здобутків східного варіанту християнства із західним на базі перед
християнської слов’янської культури. Цей зміст визначає одну з головних
особливостей християнства в Київській Русі. Християнський універсалізм
Київського християнства формується на основі толерантного і відкритого
ставлення до Сходу і Заходу. Київське християнство приймає допомогу
Константинопольського патріархату в організації новоутвореної церкви і  
паралельно всіляко відкидає спроби греків поставити Київську митрополію
під юрисдикцію Константинопольського патріарха. Водночас не відкидає
його духовної опіки, в основу якої було поставлено східний, грецький, обряд
з використанням старослов’янської мови і місцевих дохристиянських звичаїв.
Але Київське християнство категорично не сприймає візантійської ідеї теократії
і цезаропапізму, якою обґрунтовувалося домінування світської влади в церкві
над духовною владою. Таким чином в Україні після введення християнства не
визнавали окремого месіанського призначення Візантійської церкви.
По-друге, після церковного розколу 1054 року, який практично не
зачепив християнства в Україні, всі зусилля Константинополя були скеровані
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на ліквідацію основоположних засад Київського християнства. Насамперед це
проявилося в спробах позбавлення можливості перебування на митрополичій
кафедрі руських ієрархів, водночас підтримки тих ієрархів, особливо з
північних земель, що дотримувалися провізантійської орієнтації. Від цього часу
зароджується московський варіант християнства, в основу якого кладеться суто
візантійська практика цезаропапізму й месіанства, відбувається відхід від засад
християнського універсалізму, толерантного ставлення до інших релігії.
По-третє, про толерантність Київського християнства щодо Заходу
свідчать постійні зв’язки з Католицькою церквою. Князь Володимир та Київська
церква були в приязних відносинах з Римом: обопільних посольств зафіксовано
в римських джерелах дванадцять. І пізніше великокнязівська влада і патріотично
налаштована київська церковна ієрархія підтримували постійні контакти з
Апостольською Столицею. Підставою для такого висновку можуть бути відомості
з історії шлюбних союзів Рюриковичів в XI ст., які свідчать про те, що в перше
століття християнізації Україна була більше пов’язана з Заходом, ніж з Візантією.
З цього часу поширюється в Україні культ св. Климента, який за церковною
традицією вважається учнем апостола Петра і четвертим єпископом Велетрій
ським. Мощі св. Климента як заступника Руської землі були використані при
поставленні київських митрополитів-русичів, бо як «греки ставляться рукою
св.Іоанна», вважали єпископи-русичі, «так і нам можна поставити, бо у нас є
голова св. Климентія». Згодом, після ліквідації засад Київського християнства,
цей культ безслідно зникає. До цього ж періоду (1091) належить прийняття
введеного в Західній церкві свята перенесення мощів св. Миколая до міста Бар в
Італії – свята не визнаного в інших східних церквах і яке існує донині. Ці досить
активні контакти з Римською церквою перебували під пильним оком князівської і
духовної влади з тим, щоб слов’янський обряд був збережений і Київська церква
була від Риму незалежною.
По-четверте, поряд з духовними традиціями Сходу і Заходу Київським
християнством було засвоєно кирило-мефодіївську спадщину. На той час
створено оригінальну слов’янську азбуку, перекладено слов’янською мовою
низку богослужбових та правових текстів. Діяльність Кирила і Мефодія на
слов’янських теренах, які підлягали юрисдикції Апостольської Столиці, сприяла
створенню нової церковної організації і поступовому переведенню на слов’янську
мову богослужіння. Кирило-мефодіївська спадщина стала теоретичною основою
Київського християнства в його патріотично-євангелійській традиції, забезпечила
його розповсюдження і розквіт. Разом з тим кирило-мефодіївська спадщина
сприяла становленню толерантності Київського християнства, його рівноцінного
ставлення як до східного, так і до західного християнства, виявом його, за
суттю, екуменічних інтенцій. Отже, дискутивність точок зору, чи були Кирило
й Мефодій представниками Візантійської, чи Римської церкви, набуває інших
вимірів, якщо проаналізувати спрямованість їх контактів з Константинополем і
Римом. Протиріччя у цій площині будуть усунуті, якщо не прив’язувати Кирила
і Мефодія ні до однієї зі сторін, а погодитися з тим, що вони прагнули знайти
для слов’янських народів свій шлях між римським і візантійським впливом.
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Вони явно не приєдналися до жодної зі сторін і шукали згоди обох церков для
своєї самостійної служби церковнослов’янською мовою. Не випадково, хоча
вони вийшли з лона Константинопольської церкви, запитували і просили згоди
римських пап на відхилення від латинських канонів для слов’янських церков. Уже
тоді помітний розкол між Константинополем і Римом вони намагалися згладити
зверненням до першоджерел – до первісного християнства часів апостола Павла
[4, с.232].
Разом з рисами християнського універсалізму, толерантного ставлення
до різних релігійних центрів, антимесіанства й антицезаропапізму, власного
слов’янського обряду і богослужбової мови, християнству перших віків в
Україні були також притаманні ранньохристиянська орієнтація, патріотичність,
євангелізм, паулінізм, софійність.
Ранньохристиянська орієнтація і патріотизм покладені в основу
Іларіонового «Слова про Закон і Благодать», присвяченого утвердженню РусиУкраїни як великої держави. Спрямований проти зовнішніх ідеологічних амбіцій,
цей твір водночас демонструє не тільки блискучий ораторський талант Іларіона,
а й дивовижну на той час глибину філософської думки. Розглядаючи хрещення
як прилучення до Благодаті, Іларіон висунув і розвинув оригінальну концепцію
світової історії як поступового руху від рабства до свободи. Логічним висновком
цієї концепції була ідея «рівноапостольності» князя Володимира Великого, його
«рівнозначності» з імператором Костянтином, який легітимізував християнство в
Римській імперії. Володимир, обґрунтовує Іларіон, діяв не під впливом зовнішніх
спонук (як проповідь місіонерів, враження від чудес тощо), а виключно внаслідок
внутрішнього осяяння розуму вищою формою – Логосом. При всьому своєму
принциповому християнському універсалізмі, вселенськості та абсолютній
пріоритетності справ небесних над справами цього світу, Іларіон закладає засаду
великого соціального значення, а саме – робить Київське християнство щиро
патріотичним. Відтак обґрунтовується генеральна спрямованість Київського
християнства: побороти цезаропапізм, започаткований перший раз в історії
християнства у Візантії, побудувати відносини між церквою і державою так,
щоб церква як духовна установа була незалежною від світської державної влади
у справах внутрішнього життя та в справах християнської віри й моралі.
Євангелізм Київського християнства багато в чому зорієнтований на
традицію в ранньому християнстві, яка пов’язана з діяльністю апостола Павла.
Так званий паулінізм поставив у рівне становище привілейнованих християн із
обрізаних іудеїв і непрестижність необрізаних християн із язичників, поламав
привілеї у спасінні перших і звеличив покликаних до християнської віри
опісля других. Пауліністська концепція християнства мала антивізантійську
спрямованість, оскільки скасовувала пріоритетність і винятковість Візантійської
Церкви, яка вважала навернені нею народи до християнської віри своїми васалами
і підданими. Стратегія паулінізму щодо держави і церкви та їх взаємовідносин
ґрунтувалася на євангельських принципах: з одного боку – незалежність
внутрішнього життя церкви від держави, а з другого – ідея боговстановленої
влади, єдність інтересів держави і церкви. Такий підхід сприяв оформленню
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патріотично-євангельських традицій в християнстві в період його перетворення
на державну релігію і відкидав месіансько-цезаропапістське тлумачення
християнства, особливо під час його поширення серед язичників.
Софійність і філософізація богослов’я Київського християнства.
З паулінізмом пов’язане і виникнення в Київському християнстві перших
богословсько-філософських розробок. Їх особливість характеризується як
софійний спосіб богословствування і філософствування. Ця теоретикометодологічна засада Київського християнства відображена в «філософії серця»
Г. Сковороди і П.Юркевича, в софіологічних побудовах «філософії всеєдності»
і фактично стала основою російськомовної філософської школи «київського
гуманізму», яка була представлена в кінці XIX – на початку XX ст. іменами
М.Бердяєва, Л. Шестова, протоієрея В. Зеньковського. Отже, софійний характер
релігійного періоду Київської Русі, який втрачає свою сутність у зв’язку з
виродженням софійності в православно-ортодоксальну доктрину Московської
Русі аж до Г.Сковороди, можна вважати однією з важливих особливостей
самосвідомості києво-руської культури і цивілізації, що формувалася в контексті
ідеології й практики Київського християнства.
Центральне поняття софіологічних побудов – це міфологема «Софіямудрість». Цей символ допускає плюралістичний характер софійності, суть якої
розкривається в такій парадигмальності [10, с.32-33]:
-  асоціювання з біблійною «Премудрістю Божою». Відповідно до неї
світ є не тільки творіння Бога, але в його основі лежить особливе божественне
начало – «душа світу», оскільки Софія – інстанція, яка знаходиться між Творцем
і творінням, і є джерелом божественної енергії, що забезпечує рух наверх
(«сходження нас») і рух вниз («сходження до нас»). Звідси походить іпостасна
природа Софії, яка не ототожнюється з жодною з трьох божественних іпостасей,
а виступає як четверта;
- через Софію світ, природа, людина допускається усередину Божества,
усередину Трійці, які приймають світ в себе, одночасно проявляють себе в
ньому. Таким чином, долається той розрив між «творінням», що вважалося
справою Божою, і «спасінням», яке було проблемою людства, – розрив, що був
притаманний візантійському і римському варіантам християнства;
- Київське християнство намагається через софійний підхід зняти цей
розрив, вважаючи, що віра і спасіння ґрунтуються не на аскетично-чернечому
спогляданні (що було характерним для візантійського християнства) або логічнорозсудливих конструкціях (притаманних для римського християнства), а в
активному релігійному житті як продовженні творіння.
Іпостасна природа Софії зумовлює її визначення як богині. Вона являє
собою ідею вічної жіночості, яку греки шанували в образах Афродіти і Деметри,
а східні релігії обожнювали як Ізіду, Кібелу, Іштар. У слов’янській міфології
вона відобразилася в культах Лади і Мокоши. Саме ця таємнича богиня часто
зображувалася на іконах св. Софії як жіноче божество з піднятими крилами
за спиною, що символізувало єдність із божественним світом. Цікаво, що на
рушниках для весільних обрядів у Русі-Україні богиня Мокоша зображується з
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піднятими до неба руками. Оранта Київська, яку деякі дослідники асоціюють з
Богоматір’ю, має ту саму поставу з піднятими догори руками і несе охоронний
зміст «непорушної стіни», тобто виконує функцію язичницького оберега. Завдяки
софіологічній спрямованості Київського християнства характеру релігійності
в Київській Русі було притаманним поширення богородичного культу, який не
мав такого поширення у візантійському християнстві і водночас набув свого
апогею у західному християнстві. З почитанням Богородиці пов’язувалася
впевненість в її охоронних функціях по відношенню до держави, міста, окремої
людини і, зрештою, ідея «покрови Богородиці», яка реалізувалася у виникненні
свята Покрова. Таким чином, у Київському християнстві був абсолютизований
язичницький культ жіночого божества, богині-землі, богині-матері, і через
софіологічний підхід була виправдана його наявність у духовному житті всіх
язичницьких народних звичаїв.
Софійна традиція в Київському християнстві спростовує версію
візантійського, а в подальшому будь-якого імперського ґатунку щодо убогості
язичницьких уявлень і вірувань києворусичів. Митрополит Іларіон за допомогою
алегоричного тлумачення старозавітних і новозавітних текстів реабілітує
язичництво, звеличує стару язичницьку Русь, проголошує язичницькі народи
істинними нащадками вчення Христа. Він з гордістю підкреслює, що ще Ігор і
Святослав «не в малій і невідомій країні вони рядили, а в Руській, що відома й
про яку чували по всіх чотирьох кінцях світу». Отже, язичницькі вірування являли
собою складні динамічні системи в духовному житті Київської Русі. Вони не
були чимось застиглим, а еволюціонували в бік монотеїстичної релігійності, яка
вже проглядається у пізньому язичництві. З точки зору Київського християнства,
тлумачення засад та діалогу християнства і язичництва трактуються не стільки як
асиміляція, протистояння або зміна, скільки як зустріч двох вір, двох світоглядів,
двох культур у контексті універсалізму і толерантності, що сприймалося князем
Володимиром як «світле євангельське християнство» [10, с.33-34].
Істотною особливістю Київського християнства була «філософізація»
богослов’я. Саме цю особливість Київського християнства намагався розвинути
його визначний теоретик – Климент Смолятич. Другий митрополит-русич, як
сказано в літопису, був «книжник і філософ», що «писав від Гомера і від Арістотеля,
і від Платона» [5]. Посилання Климента на Григорія Богослова й Івана Златоуста,
апеляція до Старого і Нового Завітів, у тому числі до притч Соломона і послань
апостола Павла, сприйняття Премудрості Божої як такої, що пов’язує божество
і людство, характеризують стиль богословствування Климента-митрополита як
софіологічний. У своєму відомому творі «Послання до смоленського пресвітера
Фоми» Климент Смолятич пов’язує філософізацію богослов’я з теологічним
раціоналізмом, що ставить проблему співвідношення релігії і філософії, віри і
знання, абсолютного і «тварного» буття. У цьому контексті Смолятич намагається
осмислити взаємовідносини Творця і людини через тезу «розумного» тлумачення
божественних заповідей, яке сприяє розумінню природи речей і дає ключ для
«таємниць царства небесного» [13, с.20-21]. Клим Смолятич реабілітує пізнання,
розум людини, стверджує, що для пізнання Бога треба дослідити природу, світ.
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Таким чином, філософ приєднувався до раціоналістичного крила християнської
думки, що протистояло містико-аскетичній, ірраціональній течії у православ’ї,
яка вороже ставилася до античної філософії, філософії і розуму взагалі.
Висновки
1. Особливість Київського християнства виявляється в широкій
парадигмальній палітрі, яка наче багатоколірна веселка переливається гамою
історіософських, філософських і богословських відтінків: християнським
універсалізмом, толерантністю, ранньохристиянською орієнтацією, патріотизмом,
євангелізмом, софійністю, філософічністю богословської думки в її раціональних
виявах та інтенціях.
2. Християнство в Київській Русі сприйняло східний візантійський
обряд, збагачувало його культурою українського народу і таким чином стало
його духовним надбанням. Цей культурно-духовний процес метафорично і
водночас досить прозоро охарактеризував Іларіон у своєму «Слові про Закон
і Благодать»: «не наливають вина нового, вчення благодатного у міхи ветхі, бо
продеруться міхи і вино проллється». У цей спосіб Іларіон стверджував, що
молоде Київське християнство не може розвиватися у традиційних візантійських
формах, а потребує національного виповнення і пристосування. Іларіон як
ідеолог Київського християнства підводив теоретичні підвалини під самостійну,
самочинну, самоуправну Церкву з яскраво вираженою національною специфікою.
Це підтверд жувалося опрацьованою Іларіоном концепцією становлення
вселенського християнства у культурах усіх народів без винятку, що було цілком
протилежним прагненням середньовічних церков – візантійської і римської, а
згодом і московської – до обраності й винятковості.
3. Київська церква визнавала авторитет Константинопольського
патріарха, але відкидала його зверхність у відносинах між Київською Руссю і
Візантією. З усіх видів канонічної підлеглості практично існував лише один:
поставлення патріархом митрополита, якого (явно всупереч канонам) обирали
грецькі митрополити. Інші атрибути канонічної підпорядкованості (патріарший
суд, обов’язкова участь Київського митрополита в Константинопольських
соборах) майже не існували. Жодним канонічним актом не було зафіксовано
підлеглості Київської церкви Константинопольській патріархії. Незалежність і
відокремленість Церкви Руси-України виявилася і в тому, що поряд з авторитетом
Константинопольського патріарха вона визнавала авторитет інших патріархів–
Александр ійського, Антіохійського та Єрусалимського. Маючи однакові
привілейовані відносини з Римським Апостольським Престолом аж до середини
ХV ст., Українська Київська церква не вважала себе канонічно чи ієрархічно
залежною від Римських пап.
4. Доба Київського християнства остаточно завершилася двома подіями:
монголо-татарською навалою і перенесенням резиденції київських митрополитів
на північ, що заклало підвалини майбутнього перетворення Київської митрополії
на Московську. Одночасно в цей період у боротьбі з Київським християнством
остаточно перемагає візантійсько-православна доктрина цезаропапізму і
месіанського значення у християнському світі Константинополя як «другого
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Риму», що з плином часу перетворилася на московсько-православну впевненість
у месіанське призначення Богом Москві прав «третього і останнього Риму».
Відтак Київське християнство не знайшло ніякого продовження в Московському
християнстві, яке було і залишилося зовсім іншим. Християнство в Руси-Україні
своїми особливостями, притаманними йому в Х-ХІІІ століттях, відрізняється
від Візантійської і Римської церков. Через певні суспільно-історичні обставини
в процесі занепаду державності Руси-України під час князівської доби Київське
християнство не мало свого продовження вже в бездержавній Україні.
5. Визначальним принципом внутрішньої організації й устрою Церкви
Руси-України до першої половини ХVI ст. були: 1) виборний принцип у
формуванні ієрархічної структури; 2) широка участь світських людей-мирян
у церковних справах. За цих умов Українська церква являла собою живий
національний організм, виступала захисницею духовності українського народу,
була провідницею його суспільно-політичного розвитку. Саме в поєднанні
церковних та суспільних сил і містилося джерело внутрішньої динамічності,
спорідненості Української церкви й українського народу.
6. Українська церква після занепаду Київської держави потрапила в
складне геополітичне становище. Їй довелося співіснувати з різними державними
устроями, політичними та релігійними центрами. Вона перебувала під владою
держав з різноконфесійною орієнтацією: Татарської Орди, Польщі, Литви,
Московського князівства. В умовах польсько-литовського володіння українськими
землями київські митрополити стали призначатися королем, який за патрональним
правом роздавав «столиці духовні і хліби духовні». На митрополичу і єпископські
кафедри ставилися особи далекі від церковного покликання, які, користуючись
королівським покровительством, збагачувалися за рахунок церкви. У ХVІ ст.
Київська митрополія була в занепаді, дезорганізована і деморалізована, що й
призвело згодом до Берестейської унії (1596 р.). Період відновлення, розквіту
і посилення авторитету Київської митрополії у вселенському православ’ї
пов’язаний з ім’ям її видатного митрополита Петра Могили (1596-1647 рр.). Після
підпорядкування Київської митрополії Московській патріархії (1686 р.) її було
поступово зліквідовано і перетворено в рядову єпархію. Церковне життя в Україні
уніфікувалося за московськими зразками, денаціоналізувалося, зросійщувалося.
7. Досвід цих століть є повчальним і дає багато фактів для роздумів
і порівнянь, спонукає до прийняття виважених рішень до набуття втраченої
Православною церквою в Україні автокефальності в сучасних умовах.
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Від різноманітності релігійних протистоянь –
до єдності у різноманітті релігій сучасного
глобального світу
         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 у техніку і технології, поглиблення міжнародного
поділу праці і кооперації виробництва детермінують нові проблеми, такі, як
глобальна екологічна безпека людства, загрози світової війни, тероризму,
неконтрольованих міграційних процесів,  знецінення людського життя тощо.
        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 спричинює появу на світовій авансцені
нових інституційних утворень, що кидають виклик національній владі – транс
національних, мультинаціональних  корпорацій тощо, які набувають деяких ознак
і властивостей національних держав.
У 1991 році Україна добровільно відмовилася від антидемократичної  
моделі системи управління, відновила державний суверенітет, а згодом
проголосила себе демократичною, соціальною, правовою державою, закріпивши
на конституційному рівні принцип пріоритету прав і свобод людини, серед яких
чільне місце займають свобода світогляду і релігійні права [Див.: 1].
З проголошенням незалежності реалізувалося право українського
народу на самовизначення, передбачене Статутом ООН та іншими міжнародноправовими документами. Відтак, Україна перейшла від формальної суверенності
до реальної міжнародної правосуб’єктності та увійшла в складну систему
світового політико-правового простору, окресленого глобалізаційним контуром.
        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 загально
людських ціннісних орієнтацій і духовних перспектив шляхом усунення протиріч
у духовному житті та профілактика і подолання конфліктів у ньому шляхом
встановлення  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 і інтересів окремих індивідів
і колективів. Проте зниження впливовості держави (залежно від об’єктивних і
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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.
Отож, 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.
Релігійний феномен як комплексне ціле, яке 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 часовопросторовому континуумі. І в залежності від цього у ньому по-своєму відобра
жаються 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 і ту ж культурно-історичну роль. Вона є засобом соціальної регламентації і
регуляції в суспільстві, засобом збереження й упорядкування традицій і звичаїв,
та є тією рушійною силою, що підштовхує соціальний розвиток, визначає
траєкторію еволюційного розвитку людської спільноти. А коли рушійна сила
прогресу знаходиться у сфері надприродного (для чого, можливо, є достатньо
лише однієї релігійної віри), то в такому разі, на нашу думку, справедливою
буде відома “теорема Томаса”: “Якщо Люди визначають ситуації як реальні, то
і наслідки їх реальні” [ Див.: 2, с. 89].
Зараз, на початку третього тисячоліття,   людина опинилась, так би
мовити, в парадоксальній ситуації: в результаті своєї багатовікової історії люди
не знають хто вони такі й навіщо існують на землі. З цього приводу цікавою є
думка М.Шелєра, що “протягом десятитисячолітньої історії ми вперше живемо
в епоху, коли людина стала глибоко і безумовно “проблематичною” для самої
себе, коли вона не знає, ким вона є, але в той же час знає, що вона цього не знає”
[3, с. 146]. Це усвідомлення змушує людину шукати відповіді на такі насущні
питання: як жити, щоб зберегти природу, культуру, народ, 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,
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потрапила в пастку власної величі й на даний момент стоїть перед дилемою “бути
чи не бути” існуванню людського загалу.
      
Глобальні культурні зрушення, що супроводжуються кризовими явищами
у суспільстві, призводять, з одного боку, до розпаду монолітної системи
взаємозв’язків між соціально-економічними, політичними і соціокультурними
структурами. З іншого – втрачають свою однозначність попередні форми
залежності людини від соціуму. Це в свою чергу детермінує духовну пере
структуризацію суспільства. Одним із головних виявів цієї переструктуризації
є релігійна сфера.
Спостерігаючи властиві теперішнім релігіям загадкові ритуали, мимоволі
виникає запитання про їх походження: що спонукало первісних людей вірити
в духів і що спонукає сучасну людину вірити в надприродне. Відповідь на це
запитання залишається відкритою. Протилежні точки зору щодо цього викликані
проблемою пошуку джерела індивідуальної свідомості. Що є її джерелом:
тіло (мозок) чи душа? Завдяки мозку людина здатна спостерігати, осягати
довкілля, проникати в мікро-  і макросвіт, зрозуміти найскладніші причиннонаслідкові зв’язки, виокремити і самоусвідомити саму себе. Та недосяжною
для людського розуму залишається нескінченність часу і простору: де виникало
питання визначення просторово-часових параметрів, там закінчувалась наука і
“починалась” релігія, в основі конструкції емоційно-почуттєвої компоненти якої
розміщується феномен віри.
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 й обнадійливість.
Одним із найважливіших аспектів емоційно-почуттєвої складової релігії
є почуття залежності, що проймає й забарвлює відносини віруючої людини і
надприродного.
Релігія передусім – це діалог, що відкривається в особистісному
спілкуванні людини з Богом. Власне саме слово “релігія” й означає зв’язок.
Християнський богослов Лактанцій, кажучи 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 дослідників і нині поділяє думку Лактанція щодо етимології
слова “релігія”, стверджуючи, що воно означає особливі відносини “Людина–
Бог”, особливий зв’язок індивіда, особи зі світом надприродного.
Бо саме такий зв’язок, гарантований беззаперечним єднанням з Богом і
безумовною вірою у його всемогутність, – є запорукою її щастя, внутрішнього
душевного спокою і рівноваги. У цьому виявляється особистісний емоційнопочуттєвий аспект релігійного феномена.
Але, з іншого боку, функціональність релігії виходить далеко за межі
індивідуальної свідомості, коли виявляється як стверджуючий дієвий чинник
для людської спільноти.
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Спільнотна релігійна атмосфера формується на основі загальних
інтересів певної релігійної групи, 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 і
реалізуються в 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 чергу призводить до деструктивних впливів на
особистісну і соціальну структуру. З огляду на вище окреслене, слушною є думка
української дослідниці А. Арістоваї, “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 соціальнопсихологічних 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)” [3, с.105].
В цьому контексті потребує додаткової уваги і глибокого осмислення
сучасний стан форм суспільної свідомості українського суспільства (правової,
релігійної та ін.), який (стан), 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”
[4, c. 31].
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 може виконати релігія. 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 гаранта суспільного порядку, закону
і права, а не милосердної істоти, затурбованої посмертним буттям людини” [5,
c.187].
Проте зауважимо, що сучасну релігійну ситуацію, яка характеризується
станами контакту, зіткнення і конфлікту, можна вважати кризовою. Підтвер
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дженням цього є  реалізація нині наукового припущення О. Тоффлера, що “гра
нових глобальних сил у майбутніх десятиліттях не може бути зрозумілою без
врахування зростаючої влади ісламу, католицизму та інших релігій – рівно як
глобальних конфліктів і війн за віру” [6, c.560 ].
Людство стоїть на порозі нового світооблаштування. Третє тисячоліття
кинуло релігіям новий виклик. І вони 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 протистояти останнім та віднайти
шляхи мирного співіснування і взаємодії в проекції відносин   “Іудаїзм –
Християнство–Іслам”.
Подолати окреслені негативні тенденці та досягти визначеної мети
можна шляхом встановлення міжрелігійного діалогу та діалогу між державою
і церквою, 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
парадигми на засадах плюралізму і толерантності, яка б сприяла переходу
від різноманітності релігійних протистоянь до єдності у різноманітті релігій  
сучасного глобального світу. За таких умов релігія може стати консолідуючим
та інтегруючим чинником української ідентичності.
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Ідентичність православного віруючого перед
викликами екзистенційного вибору
та релігійної ідеології
Анотація. У цій статті автор розглядає ідентичність православного
віруючого з огляду на його екзистенційний вибір та впливи релігійної ідеології.
Ключові слова: ідентичність православного віруючого, екзистенційний
вибір, релігійна ідеологія.
Abstract. In this article, the author examines the identity of an Orthodox
believer in view of his existential choice and influence of religious ideology.
Key words: identity of the Orthodox believer, existential choice, religious
ideology.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. В академічному релігієзнавстві
проблема ідентичності є однією з фундаментальних. У теоретичному і практич
ному вимірах релігійна ідентичність розглядається в роботах закордонних і
українських дослідників: П. Бергера, Х. Мола, Р. Старка, А. Забіяко; А. Колодного,
А. Арістової, В. Єленського, Г. Кулагіної, І. Папаяні, Н. Мадей, Л. Филипович,
М. Черенкова та інших. Осмислення науковцями процесів та механізмів набуття
релігійності православним віруючим, ототожнення себе з певною релігійною
традицією надто актуалізувалось за сучасних часів, однак дотепер ці явища не
вивчені достеменно.
Феномен ідентичності загалом позначений різноманіттям наукових
підходів. Ситуацію ускладнює зміна соціальних, суспільно-політичних кодів,
нівелювання звичного культурного спадку, що, зі свого боку, заважає чіткому
термінологічному визначенню, практичному вивченню та виокремленню
релігійної ідентичності православного віруючого як концептуального явища.
Можна казати й про те, що самостійним об’єктом дослідження
ідентичність православного віруючого виступила після того, як цивілізація
«стала випробовувати її на розірвання». За таких умов «розірвання» релігійної
ідентичності найчастіше сприймається православним віруючим на кшталт
втрати особистісної ідентичності загалом. Відтак, вірянин опиняється не лише
в умовах кризи власної релігійної ідентичності, а й постає перед вибором, що
має характер екзистенційного. Метою нашого дослідження буде з’ясування
ролі екзистенційного вибору православного віруючого в умовах формування
релігійної ідентичності, визначення впливу релігійної ідеології на цей процесс.
Виклад основного матеріалу дослідження. Екзистенційний вибір є
стратегічним для відновлення світоглядної цілісності індивідуальної релігійності
православного віруючого. Зазначимо принагідно, що світогляд православного
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індивіда, обумовлений істинами одкровення, постає   всеохоплюючою
системою, яка потенціально визначає всі аспекти взаємодії вірянина та світу.
Відтак, релігійний світогляд православного віруючого не передбачає свободи
вибору всередині релігійної системи. Водночас, існування вірянина у певному
взаємозв’язку суспільних та етнічних координат невблаганно ставить його
перед дилемою співвіднесення релігійного та особистісного досвіду, релігійної
та суспільної життєдіяльності, проблематизує формат власної релігійної
ідентичності, подеколи задає контекст світоглядного протистояння [8], що надто
онтологізує ціннісно-смислові вибори, переносить їх до площини екзистенційних.
Екзистенційні ситуації та переживання пов’язані з важливими життєвими
виборами православного віруючого, можуть ставити під сумнів елементи його
соціального й повсякденного досвіду, бути чинником для трансформації релігійних
та інших світоглядних переконань, стосуються переосмислення власного місця
у світі, взаємодії з іншими суб’єктами. Іншими словами, екзистенційний вибір
стосується ситуацій доленосної значущості, що актуалізують смисложиттєві
особистісні інтенції, визначають життєвий шлях православного віруючого на
більш чи менш тривалий проміжок часу.
Подеколи екзистенційний та повсякденний досвід протиставляють між
собою, розуміючи під першим деякий комплекс унікальних, межових ситуацій і
переживань, виникнення яких неможливо передбачити, однак їх вплив на зміну
внутрішнього світу особистості є суттєвим. Дослідники твердять, що відносно
до повсякденного, екзистенційний досвід виступає метасистемним, «досвідом
другого рівня». У цьому розумінні екзистенційними для православного віруючого
будуть не всі повсякденні події та ситуації, які він пам’ятає, а лишень ті, що мали
на нього довготривалий і системний вплив [3, с. 395].
Структура екзистенційного вибору передається через альтернативні
складові ціннісно-смислового порядку. Зазвичай, ці цінності рівнозначні для
православного віруючого, але у випадку їх суперечливості цінності набувають
статусу альтернатив. На думку Ф. Е. Василюка, ціннісно-смислові альтернативи–
це не різні об’єкти чи способи дії, а істотні життєві відносини, кожне з яких
символізує особливий спосіб життя [1, с. 284 - 314]. Отже, екзистенційний вибір–
це вибір між альтернативами-цінностями, який православний віруючий «може
не робити, але, водночас, не може не робити», що характеризується напругою
життєвих викликів: «Людина знаходиться у протиставленні між усвідомленням
неминучості смерті і бажанням продовжувати життя; між прагненням свободи та
жахом перед відсутністю зовнішньої структури; між усвідомленою абсолютною
ізоляцією і потребою у контакті, у захисті, у приналежності до більшого цілого;
між неструктурованим, позбавленим смислу, світом та потребою у сенсі життя»
[9].
Р. Мей вважає екзистенційну тривогу невід’ємним атрибутом повноцінного
життя і визначає її як небезпеку у ситуації, коли під загрозою опиняється життєво
важлива для існування особистості цінність [6]. За М. Хайдеггером, ситуація
екзистенційного вибору «висмикує» індивіда із стереотипного способу існування,
вимагає вибору одного з варіантів ускладнення власної організації або відмови
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від нього, що означає «повернення до минулого» (С. Мадді). О. Ранк вказує
на присутність у людини страху життя як страху зустрічі із життям у якості
ізольованої істоти, що символізує страх рухатися вперед.
Все наведене вище можна назвати драматичним аспектом екзистенційного
вибору. Іншим його структурним компонентом виступає свобода та супутня до
неї відповідальність. Згідно з екзистенційною традицією, православний віруючий
має свободу при творенні власного життєвого шляху, він вільний у бажаннях,
виборі, діях, у можливостях особистісних змін. Водночас, цей вибір визначається
ситуативною свободою, тобто «свободою у межах наших інтенційних відносин
один до одного, як спів-конституювання «буття-у-світі» (Е. Спінеллі). При
цьому індивід самостійно обирає: бути йому вільним або ж – детермінованим.
У розумінні екзистенціалістів свобода не означає безмежність людських
можливостей, а радше пов’язана з проблемою відповідальності. І. Ялом зазначає у
своїй праці: «Усвідомлювати відповідальність – означає усвідомлювати творення
самим собою власного «я», власної долі, власних життєвих неприємностей,
власних почуттів, а також – власних страждань, якщо вони мають місце» [9].
Екзистенціалісти виявлюють спільність позиції у поглядах на індивіда, а саме:
якщо людина відчуває жах перед усвідомленням самоконституювання, вона стає
нечутливою до власних бажань, почуттів, а відтак, відмовляється від вибору чи
перекладає його на інших людей, інститути або зовнішні події (І. Ялом). Тривога,
напруження у ситуації вибору може бути наслідком усвідомлення, розуміння,
«відчування» власної відповідальності не лише за свої дії, «а й за свою нездатність
діяти» (Ж.-П. Сартр), отже, за власне небажання робити вибір.
Ще однією особливістю екзистенційного вибору є самотність, боротьбу
з якою людина веде все життя. Однак, з точки зору екзистенціалістів, вона
необхідна для усвідомлення авторства свого життя, для повноцінного існування
особистості, хоч і породжує болісну для неї екзистенційну тривогу.
Окрім того, дослідники звертають увагу на неможливість раз і назавжди
обраного смислу. Найчастіше, ситуація екзистенційного вибору постає яскравим
маркером відносності смислів і цінностей індивіда [5].
Неможливість чи небажання здійснювати екзистенційний вибір робить
православного віруючого заручником релігійної ідеології. Цей феномен набув
значного поширення у російському православ’ї та став серйозним конфліктогеном
для міжправославних відносин в Україні.
З огляду на сучасний етап українського державотворення важливо не
лише осмислити феномен релігійної ідеології, а й з’ясувати особливості функціо
нування його варіативу у вигляді «православної ідеології», яка є неоднорідним
явищем за своєю суттю, оскільки виходить із різних форм релігійної традиції
народів. Передбачаємо, що автентичність індивідуальної релігійності право
славного віруючого відображатиме сконструйовані релігійною ідеологією
матриці взаємовідносин з іншим, подеколи «чужим» світом.
Загалом, будучи окремим випадком, різновидом, поняття «ідеологія»,
релігійна ідеологія претендує на роль духовного моноліту суспільства. Дійсно,
будь-яка ідеологія покликана об’єднувати людей заради спільного життя та
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спільних дій навколо певних, взаємопов’язаних між собою ідей, уявлень та
переконань, міфів, передань тощо. Так само, як і релігія, ідеологія виходить
із «сконструйованої», тобто частково відрефлексованої, не до кінця пізнаної
та осмисленої, реальності, орієнтована на задоволення практичних інтересів,
потреб людини, має на меті контроль та управління діяльністю індивідів шляхом
маніпулювання людською свідомістю. У будь-якій ідеології з необхідністю
присутній потужний ірраціональний компонент.
Спільних властивостей так багато, що з’являється спокуса не лише
вважати ідеологію органічно властивою релігії, а й ототожнити обидва явища.
Однак дослідники засвідчують відсутність релігійних джерел ідеології.
Так, сучасна напруженість між православними Церквами Київського і
Московського спрямування обумовлена не стільки відмінностями їх релігійних
традицій, скільки експлуатацією релігійної ідеології, що знаходиться в
активній стадії свого обґрунтування та практичного втілення богословами та
інтелектуалами від російського православ’я. Україна не може не зважати на цей
конфліктоген, що отримує наукову підтримку академічних установ Росії.
Для прикладу, словник-довідник з політології московського видавничого
центру «Гардарики», який спеціалізується на літературі для вищих навчальних
закладів тлумачить релігійну ідеологію як відносно цілісну систему ідейних
уявлень, що використовує релігійну догматику та найзагальніші уявлення про
релігійне походження світу для обґрунтування значущих інтересів влади й
висування політичних вимог [2] (тут і далі курсив мій. – Авт.).
Російськими науковцями релігійна ідеологія вмотивовується суспільною
потребою у ній, реалізується через виконання своїх пізнавальної, ціннісної
(аксіологічної), мобілізуючої, регулюючої, прогностичної функцій.
Приміром, у написаному згідно з Державним освітнім стандартом Росії
підручнику «Теорія політики» визначається, що релігійна ідеологія дає віруючому
цілісний, завершений світогляд, який стосується, зокрема, його політичних
поглядів і поведінки: «У релігійній свідомості все незрозуміле та непідвладне
розуму компенсується вірою. Внаслідок цього, для релігійного сприйняття
немає невирішених проблем, у тому числі й у сфері політики, немає питань без
відповідей на них. Якщо вірянину буде щось незрозумілим у реальних подіях,
то на це нададуть своє авторитетне судження релігійні лідери» [4].
Автор російського підручника з політології, дехто Б. А. Ісаєв, виокремлює  
«мобілізуючу функцію релігійної ідеології, коли здійснюється конкурентна
боротьба з представниками інших релігій» [4], та у цьому контексті зважає
на регулюючу її функцію. Тут   зауважимо, що йдеться про тенденцію, коли
російське православ’я не лише претендує на «всезагальний регулятор суспільного
та особистого життя» [4], а й бере на себе роль арбітра у світоглядних виборах
індивіда, заперечує релігійну свободу, а разом з тим – атеїстичне бачення
світу, тоталітаризується, узурпує політичну владу з її повною на те згодою
та заступництвом, перетворюється на частину політичного впливу російської
держави. «У цьому розумінні, – пише Ісаєв, – цілком справедлива не позбавлена
цинізму фраза Вольтера про те, що неможливо керувати навіть маленьким
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селищем, якщо воно заселене безбожниками. Релігія поєднує людей у спільноти,
закликає дотримуватись моральних і політичних вимог» [4].
Як релігійно-політична ідеологія, російське православ’я виконує й
прогностичну функцію, тобто «моделює майбутнє суспільство, до якого закликає
прагнути своїх послідовників», оскільки «має свій проект ідеального суспільнополітичного ладу на землі» [4]. Отже, висновує автор російського підручника з
політології, «релігія часто скеровує, розвиває, впорядковує політичний розвиток
суспільства» [4].
Ціннісна (аксіологічна) функція релігійної ідеології обґрунтовується тим,
що кожна релігія спирається на свою систему цінностей – зокрема,  політичних,
допомагає віруючому прийняти та засвоїти політичні, а разом із ними – етичні
та соціальні ідеали. Таким чином, до релігійних цінностей, – «входять уявлення
про найдосконаліший суспільно-політичний устрій, вищу справедливість і про ті
політичні партії та організації, що сприяють втіленню цих ідеалів у життя» [4].
Це означає маріонетковість православної ідеології РПЦ, її узалежнення не лише
від позиції влади, а й від диктатури певних політичних структур (або ж окремих
політиків), які допомагають російському православ’ю зберегти консервативні,
а, загалом, – антиісторичні, фундаменталістські позиції.
Автор російського підручника наголошує, що визнання певних
ідеологічних цінностей не лише сприяє засвоєнню індивідом норм та правил
поведінки, а й формує його релігійні вподобання.
Відтак, можемо казати про формування автентичної релігійності
православного віруючого московського патріархату на цілком конкретних
установках російського політикуму з врахуванням специфічної релігійної
ідеології, що традиційно відображає ментально властиві російському етносу
чинники маніпулятивних взаємовідносин РПЦ та держави.
Українське православ’я формувалось в інших суспільно-політичних
взаємовідносинах із владою, соціумом, іншими релігійними системами. Важливо
зрозуміти, від якої органічно не властивої йому ідеологічної спадщини РПЦ
воно відмовляється, на яких, відмінних від останнього, світоглядних орієнтирах
можливе становлення автентичної індивідуальної релігійності українського
православного віруючого.
Зазначене вище оформимо у вигляді таких висновків:
1. За час свого існування вчення про релігійну ідеологію зазнало численних
метаморфоз, однак завжди залишалось на вістрі уваги суспільства, нині надто
актуалізувалося з огляду на сучасний етап українського державотворення.
Вважаємо, що сьогодні релігійна ідеологія перетворилась на
деструктивний, а, подекуди, й небезпечний світоглядний концепт, оскільки
як система релігійних ідей вона не скерована на пошук божественної або
ж богословської істини, а захищає інтереси певних груп людей, соціальних
класів, політичних партій чи то окремих політиків. Прикриваючись ім’ям Бога,
релігійна ідеологія політизується, представляє приватні цілі окремої соціальної
групи (особи) у вигляді спільних вподобань великої групи віруючих індивідів.
Засобом релігійної ідеології виступає маніпуляція суспільною та індивідуальною
свідомістю.
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На наш погляд, головним деструктивом релігійної ідеології, як
зумовленого системою суспільно-економічних відносин соціально-класового
явища [7], є конфліктне сприйняття світу, чітка поляризація останнього за
смисловою віссю «друг–ворог», «свій–чужий». Такий підхід уможливив появу
російського феномена «політичного православ’я», де чітко артикулюється ідея
створеності православних росіян задля війни1.  Так, ще у 2004 році сумнозвісний
священик Всеволод Чаплін в інтерв’ю радіо «Ехо Москви» озвучив радикальні
принципи побудови православної цивілізації, згідно з якими християнство матиме
майбутнє у Європі, якщо воно знову навчить людей вмирати та вбивати. У 2007
році та сама особа сформулювала доктрину «атомного православ’я», а саме:
«Для православних віруючих набагато гірше згубити власну душу внаслідок
нашестя атеїстів та іновірців на російську землю, ніж загинути у всесвітній
ядерній катастрофі». У 2011 році священик Іоанн Охлобистін заявив: «У нас не
залишається іншого виходу, як знищити весь прогнилий світ з його вадами та
байдужістю і накласти на себе руки у надії, що з тих чудом вцілілих людських
істот з’явиться, нарешті, нове, краще людство». Тоді ж той самий священик
виступив з «Доктриною-77», згідно з якою «росіяни можуть зорганізуватися
лише у двох випадках – у храмі для молитви і на полі бою для битви з ворогом».
Риторика «священої війни» проти неправославного, неросійського, а відтак,
гріховного світу стала головним постулатом московського політичного пра
вослав’я.
2. Ідеологічний симбіоз православ’я та держави небезпечний тоталітарною
моделлю державного устрою, за умов якого релігійна ідеологія обслуговує
соціально-політичні запити, виступає міфічною побудовою, специфічною
соціальною дійсністю, існування якої передбачає «не-знання», своєрідний
«пізнавальний вакуум», відсутність чи неможливість застосуванням критичного
потенціалу з боку суб’єктів цієї дійсності. З огляду на це, будь-яка ідеологія є
анти-мисленням. У тоталітарній державі православна ідеологія трансформується
у державну релігію з особливими догматами, священними книгами, апостолами,
боголюдьми, літургією тощо. У цьому випадку держава стає ідеократичною
системою, у межах якої священнослужитель, який може тлумачити ідеологічні
максими, виступає чиновником і політичним лідером водночас. М. Бердяєв
називав такі суспільні моделі «зворотними теократіями». Сакралізація влади
історично постає складовою частиною релігійної традиції московського право
слав’я, що на нинішньому етапі набуває крайніх, заполітизованих проявів.
3. Українському православ’ю невластива сувора диктатура релігійної
ідеології, відсутність релігійної свободи, свободи думки, світоглядної свободи.
Натомість пафос російської православної ідеології полягає у її протиставленні
культурі, як такій галузі людської автономії, де відсутня влада «системи
приписів», однак домінує вільне й осмислене рішення індивіда, суб’єкта дії.
Протягом тривалого часу культура зберігає й накопичує власне, не завжди
трагічне чи негативне, знання про Бога. Проте православна ідеологія не визнає
права на взаємовідносини з Богом поза межами її самої. Це уможливлює казати
про поза-культурність, без-культурність, навіть анти-культурність релігійної

38

Матеріали наукової конференції
ідеології, оскільки будь-яка ідеологія означає примат загального над одиничним,
«ідеологічної структури» – над сприймаючим суб’єктом, «системи уявлень» – над
живою особистістю.
4. Розрахована на масове сприйняття безособистісність  релігійної ідеології
спрямована проти автентичності, індивідуальності, протилежна   богослов’ю,
яке за фактом свого існування завжди персоналістичне. Загалом, ідеологія та
християнство – несумісні за визначенням. Бог – завжди далекий від будь-якої
«метушні існування», а разом з тим – надто близький до кожної живої істоти, не
може бути ідеологізований. Де Дух Господній – там особистісна свобода, Логос,
сенс, співмірність, мир. Натомість, жорсткий ідеологічний, пафосно-невротичний
«порядок» релігійної ідеології закономірно породжує «революцію свідомості».
Результат останньої цілком прогнозований: альтернативою релігійній ідеології
стає віра, що приводить до Церкви Живого Особистісного Бога.
Таким чином, зауважимо на дезорганізуючому й шкідливому впливі
релігійної ідеології та її варіанта – російського політичного православ’я на
розвиток автентичної релігійності православного віруючого в Україні, для
якого маркером православності завжди виступатиме заснована на толерантних
взаємовідносинах власна релігійна традиція.
Примітки
Російський релігієзнавець Борис Кнорре у своєму інтерв’ю «Політичне
православ’я, як ідеологія, що виправдовує війну з усім світом», справедливо
помічає: «Політичне православ’я являє собою не релігію, а релігійну ідеологію,
яка радикально відрізняється від релігії походження аж до прямих суперечностей
між ними. Релігійні ідеології вільно обходяться з догматикою, священними
текстами, схильні розширено тлумачити поняття «релігійна приналежність»....
Політичне православ’я претендує на деприватизацію релігії, на експорт
відповідних релігійно-моральних норм за огорожу церкви, на те, щоб проникнути
до всіх сфер суспільства і визначати життєві правила не лише релігійних, а й
нерелігійних людей. А це передбачає лобіювання відповідних законів, тотальну
переробку Конституції держави…
Політичне православ’я відрізняється від фундаменталізму, якому властиве
прагнення до інкапсуляції власного соціального простору, повернення до джерел
саме у межах національного проекту, а політичне православ’я ставить набагато
більші, глобальніші завдання» // Інтерв’ю Наталії Зотової з релігієзнавцем,
доцентом Вищої школи економіки Борисом Кнорре: «Политическое православие
как идеология, оправдывающая войну со всем миром» / Електронний ресурс:
Ерусалимский портал «Символ веры». Режим доступу: http://simvol-veri.ru/xp/
politicheskoe-pravoslavie-kak-ideologiya-opravdivayushaya-voienu-so-vsem-mirom.
html,
Передруковано «Новою газетою» під назвою «Соблазн ощущать вебя
героем «священной битвы» слишком велик» 20 січня 2016 року, що наступного
дня з’явилось на порталі РІСУ. -  Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/
monitoring/society_digest/62248/
1
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Релігійна ідентичність українських греко-католиків
у глобалізовану секулярну добу: теоретичні новації
і практичні їх вияви
Анотація
У статті здійснюється аналіз сучасного розвитку релігійної
ідентичності Української Греко-Католицької Церкви в контексті її діяльності в
сьогоднішньому глобалізованому секулярному світі, серед поточних українських
проблем і викликів. Визначаються особливості теоретичного розвитку релігійної
ідентичності цієї Церкви, відповідні чинники, практичне втілення.
Ключові слова: Релігійна ідентичність, Українська Греко-Католицька
Церква, віровизнавчі особливості, сучасний розвиток УГКЦ.
Summary
The Religious Identity Of Ukrainian Greek Catholics In a Globalized Secular
Age: Theoretical Novations And Their Practical Manifestations.
In the paper, the analysis of Ukrainian Greek Catholic Church’s contemporary development is provided in the context of its activity in a present-day globalized secular
world among current Ukrainian problems and challenges. Features of theoretical
development of this Church’s religious identity as well as corresponding factors and
practical implementations are identified.
Keywords: Religious identity, Ukrainian Greek Catholic Church, creed features, contemporary development of UGCC.
Проблема осмислення ідентичності українців – релігійної, конфесійної,
культурної, національної – та її зв’язку з їх успіхами і збитками в царині політики,
економіки, громадського життя навально загострилась останніми роками.
Проте була вона актуальна весь період розбудови незалежної України, коли її
громадяни знайшлися в суверенній державі, яка шукала своє місце серед сусідів.
Відбувалось і відбувається це у глобалізовану секулярну добу, коли складнощі
власного державного розвитку практично невіддільні від викликів оточуючого
світу. Здавалося б, його секулярність відсунула релігійний чинник на маргінес,
але події в Україні та на міжнародній арені заперечили такі передчасні висновки,
й релігійна та конфесійна ідентичність знов постає як вагомий, ба навіть
визначальний фактор культурно-цивілізаційних орієнтацій. А отже, привертає
виправдану увагу науковців, передусім – релігієзнавців, у чиє злободенне завдання
входить з’ясування відповідних кореляцій. Власне, для цього вартує насамперед
розібратися в особливостях релігійної ідентичності різних конфесійних традицій,
котрі найбільш вагомо представлені в Україні, адже ці особливості складають
той фундамент, що обумовлює специфіку функціонування різних Церков, а
відтак – і міру популярності та впливу останніх серед українських громадян
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дещо різної ментальності (й відповідно, різних суспільно-політичних симпатій).
В цьому контексті саме УГКЦ представляється найбільш вдячним об’єктом
аналізу, з огляду на її історичний досвід, відкликання до Київської традиції,
проєвропейськість та патріотизм її віруючих.
Релігійна ідентичність українців греко-католиків була і є в полі уваги
вітчизняних дослідників, котрі вивчали її специфіку з точки зору походження
УГКЦ, становища цієї Церкви між християнськими Сходом і Заходом, певні
зрушення в ідентичності упродовж непростої її історії. Ознайомлення з
напрацюваннями наших колег Я.Стоцького, Н.Стоколос, Е.Бистрицької,
Р.Шеретюк, науковців з інституту Історії Церкви УКУ дозволило нам глибше
вникнути у відповідну проблематику та виділити поки що недостатньо досліджені
її аспекти. До останніх якраз і належать саме такі особливості релігійної
ідентичності українських греко-католиків, котрі народжуються буквально на
наших очах протягом останніх років і є цілком закономірним відкликом на запити
нашої доби. Аналізу насамперед таких особливостей і присвячена дана стаття,
й нашим завданням відтак ми бачимо: уточнення змісту релігійної ідентичності
віруючих УГКЦ, зокрема – її оригінальних особливостей на всецерковному
рівні, аналіз певних змін в цій ідентичності з визначенням того, як саме і чиїми
зусиллями вони відбуваються, як впливають на розвиток цієї Церкви та її
авторитет в Україні.  
У попередніх наших дослідженнях [11, с. 230-234.] особливостей
сучасного розвитку УГКЦ ми вже приділяли увагу структурі та змісту релігійної
ідентичності українців греко-католиків. В даній статті варто підкреслити, що їх
релігійна ідентичність включає чотири основних «блоки» того, у що вірують
греко-католики (подібні чотири «блоки» за змістом віри існують від перших
християнських століть у кожного християнського народу). Перший – це загальні
християнські правди віри, більш чи менш повно відомі загалу віруючих. Другий–
це ті віровизнавчі особливості, котрі існують в різних християнських напрямках
та Церквах (у нашому випадку – в УГКЦ), і стосуються саме змісту віри, а не
(лише) конфесійних обрядових чи організаційно-інституційних відмінностей.
Третій «блок» – це  двовір’я, численні пережитки язичництва у християнстві.
Відповідний синкретизм традиційно констатується як риса православної
гілки християнства (зокрема, притаманний українському православ’ю, аж до
наших днів), однак він  деякою мірою присутній і у греко-католиків. Нарешті,
четвертий «блок» – це місцеві феномени віри, показові, ба в дечому й суттєво
помічні для уточнення релігійної ідентичності, локальні, як кажуть католики,
«набоженства», котрі є місцевими, оригінальними «прочитаннями» типових
елементів віровизнавчого комплексу, або й – унікально прив’язані до певної
території або історії та культури народу. Всі ці чотири «блоки» містять певну
частину базових, традиційних елементів та виявів, але також підпадають певній
еволюції, трансформаціям, новаціям. Тож релігійна ідентичність не є абсолютно
незмінним, виробленим раз і назавжди феноменом.
Виклики діяльності Церкви у сучасній глобалізованій секулярній добі
вимагають адекватного, актуального розвитку релігійної ідентичності, й найбільш
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помітні зміни спостерігаються в УГКЦ у другому «блоці», на чому й доцільно
наразі зосередитись. Для початку зауважимо, що для вивчення теоретичних
аспектів обраної нами проблематики є фундаментальне документальне джерело–
Катехизм Української Греко-Католицької Церкви «Христос – наша Пасха» [6]
(Опрацювання Катехизму знаходиться в компетенції Патріаршої катехитичної
Комісії УГКЦ). Однак він виданий у 2012 р., а з того часу відбулося багато
епохальних подій – епохальних у світі, епохальних для України, а відтак і для
УГКЦ, тож Церква пішла далі у випрацюванні свого віровизнання.
Докладний аналіз всіх правд віри, викладених в Катехизмі, вимагає
обсягу монографії, а не статті, проте маємо відзначити принципові речі – вже у
вступній частині Глава УГКЦ наголошує: «Цей Катехизм засвідчує невід’ємний
зв’язок київської християнської традиції з християнством вселенським… Синод
Єпископів подає цей Катехизм як джерело катехитичного навчання для зростання
вірних УГКЦ у вірі. Водночас цей Катехизм є знаком нашого сопричастя у вірі з
іншими помісними Церквами в лоні єдиної Католицької Церкви» [6, с. 6]. Цього,
як, власне, і самої назви аналізованої нами Церкви, має бути вже достатньо для
того, щоб констатувати факт: особливістю релігійної ідентичності УГКЦ є її
католицькість та відкликання до традиції Київського християнства.
Така особливість розкривається практично в усіх главах та розділах
Катехизму – від компромісних трактувань проблеми Філіокве, ствердження
існування чистилища й чільної молитви за Папу Римського і до маси прикладів
подачі правд віри – структурно і змістовно – з огляду на спадок традиції
Київського християнства. Виписаний таким чином Катехизм вже засвідчує
впевнений розвиток оригінальної релігійної ідентичності УГКЦ, що за роки нової
для цієї Церкви реальності у своїй незалежній державі означився у детальних
інтерпретаціях віровизнавчих християнських істин, які пройшли тут, так би
мовити, українську інкультурацію (в Катехизмі так і згадується: Інкультурація
благовісті). Разом з тим, у самому Катехизмі зазначається важливість продовження
відповідного розвитку, сказати б – потреби відчитувати знаки часу.
Як можна відслідкувати сьогоднішній розвиток релігійної ідентичності
в УГКЦ? На щастя для дослідників-релігієзнавців, УГКЦ має вже досить
впорядковану й розгалужену структуру своїх тематично-функціональних
підрозділів (і їх представлення в мас-медіа, як і діяльності Церкви в цілому), що
дозволяє спостерігати відповідні процеси. Адже серед роботи цих підрозділів
різного формату (курії з її комісіями, патріаршими та іншими, бюро, рад, місій
тощо) чимала частка так чи інакше стосується осмислення, теоретичного
розвитку та практичного втілення релігійної ідентичності греко-католиків. З
окремими деталями відповідного самовизначення «знизу», від самих віруючих,
частково можна ознайомлюватися в різних дотичних проблематиці соціологічних
дослідженнях, зокрема таких, як наприклад «Релігійна ідентичність і практики
мирян Української Греко-Католицької Церкви» (звіт про результати соціоло
гічного опитування) [14], хоча, на жаль, поки бракує подібних соціологічних
розвідок від світських наукових інституцій, де б питання до респондентів
формулювалися згідно з потребами релігієзнавчих досліджень.  
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Отож проаналізуємо наразі доступний матеріал в контексті проблематики,
яка нас цікавить. В УГКЦ, як це підкреслюється на її офіційному сайті, подібно
до інших суспільних структур, є підрозділи, які мають законодавчу чи виконавчу
владу. Законодавчу владу представляють Синоди Єпископів на чолі з Главою
УГКЦ, Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким (від них виходять різного
роду постанови, рішення тощо), а виконавчу владу здійснює від імені Глави
УГКЦ Патріарша курія. До її складу входить Секретаріат та підрозділи, зокрема –
церковні комісії патріаршого рівня [18] та комісії, які діють на території України
[17]. Завданням комісій є втілювати в життя рішення та постанови, що були
прийняті на Синодах, Соборах УГКЦ. Ці структурні одиниці відповідають за
виконання завдань, що стосуються їх повноважень, а також можуть пропонувати
для розгляду законодавчої влади проекти різних рішень для подальшої діяльності.
Тобто, якщо законодавча влада в УГКЦ проголошує ті чи інші рішення,
котрі стосуються релігійної ідентичності українців греко-католиків, то виконавча
працює над тим, що ці рішення були втілені в житті Церкви. Утім, виконавча
влада також пропрацьовує різні дотичні питання й може подавати законодавчій
владі свої відповідні ініціативи та пропозиції, котрі виникають у ході практичної
діяльності різних церковних ланок. Тому вивчення роботи «виконавчої ланки» є
досить інформативним у плані визначення реального стану та тенденцій розвитку
релігійної ідентичності церковної спільноти.
Напрямками діяльності та служіння Патріаршої курії визначаються
катехизація та католицька освіта, молодіжне служіння та служіння сім’ям,
соціальне служіння людям у потребі, професійний розвиток і формація
священиків і мирян, євангелізація та місійне служіння, поширення навчання
Церкви та популяризація новомучеників УГКЦ, євангелізація в медіа-просторі.
Серед Патріарших комісій на даний час діють літургійна, катехитична, у справах
духовенства, у справах монашества та постуляційний центр беатифікації й
канонізації святих УГКЦ. Комісії, які діють зараз на території України – це
Комісія УГКЦ у справах молоді, Комісія УГКЦ у справах родини, Комісія УГКЦ
«Справедливість і мир», Комісія УГКЦ у справах освіти і виховання, Комісія
УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я, Комісія УГКЦ у справах
мирян, Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами, Комісія кадрового
забезпечення УГКЦ та Катехитична комісія Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства. Вивчення конкретики завдань та відповідної роботи всіх
комісій УГКЦ дозволяє виявити, у чому полягають віровизнавчі особливості
сучасної УГКЦ, й більш того: які у цьому плані очікуються (та спрямовуються)
перспективи.
Також для реалізації напрямків діяльності Патріаршої курії  сформовані
такі пасторальні проекти: вишкіл і формація єпархіальних/екзархальних
працівників для пасторальної роботи та поширення найкращих пасторальних
практик, формаційні вишколи, тренінги для мирян, священиків і чернецтва,
складання програм душпастирства вірних, забезпечення духовної та психологічної
підтримки особам, які зазнали психологічної травми від війни на Сході України,
підтримка капеланського служіння, розвиток катехитичного служіння, допомога
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в розвитку проектів і програм на Сході України, молодіжне служіння на
парафіяльному рівні – молодіжні медіапроекти, розвиток католицького шкільни
цтва в Україні, євангелізація через медіа («Живе ТВ» та «Живе радіо»). Проблема
тика цих пасторальних проектів доповнює уявлення про зміст і спрямування
діяльності курії і допомагає предметніше виділити в ній те, що стосується
розвитку релігійної ідентичності українців греко-католиків.     
Розглянемо це детальніше. Для уважного дослідника є досить промовис
тими окреслені напрямки роботи комісій УГКЦ. Так, серед них літургічна
патріарша комісія, що бере  участь у створенні концепції впорядкування і розвитку
літургійного життя УГКЦ, опрацьовує богослужбові книги, і при цьому прово
дяться переклади зі старогрецької, церковнослов’янської, староєврейської та
видання літургійних текстів з урахуванням канонів 656 і 657 Кодексу Канонів
Східних Церков (Канони цього Кодексу [8] стосуються всіх східних католицьких
Церков, в даних канонах йдеться про видання літургічних книг) – отже, акценту
ється як необхідність вивчення східнохристиянської віровизнавчої спадщини,
так і уточнення власної у відповідності з Кодексом для католицьких Церков
східної традиції. Ця комісія співпрацює як з відповідними комісіями інших
помісних Церков, так і з науковими інституціями в галузі літургійних наук, і
займається виданням свого квартального обіжника для популяризації літургійної
віднови. Останнє також вказує на те, що літургійні, зокрема, аспекти релігійної
ідентичності розглядаються як такі, що підлягають актуальному розвиткові.
В УГКЦ приділяють увагу як розвиткові віровизнавчих особливостей
традиційних, так і відносно новаційних. Наприклад, Місія «Постуляційний центр
беатифікації й канонізації святих УГКЦ» займається підготовкою біографічних
матеріалів і переслуханням свідків стосовно осіб, які закінчили своє життя як
мученики за Христову віру та які подали приклад чеснотливого, жертовного
служіння Богові. Низка Комісій працює над різними аспектами релігійної
ідентичності, пов’язаними з віровченням про особу та її гідність, родину, молодь.
Це, насамперед – Комісії у справах родини, у справах молоді, у справах освіти
і виховання, Комісія «Справедливість і мир». Напрямки роботи і завдання цих
Комісій сформульовані досить сучасно і, якщо уважно приглянутися, корелюють
з такими віровизнавчими акцентами та пропозиціями їх практичного втілення, які
характерні для сьогоднішньої католицької Церкви в цілому. Найбільш яскраво це
спостерігається, напевно, у виписаних завданнях Комісії «Справедливість і мир»:
серед них фігурують публікація українського перекладу основних документів
Церкви щодо справедливості і миру та створення форумів для публічних дискусій
(семінари, зустрічі та лекції), а також – збір та аналіз інформації про порушення
прав людини та реагування на виявлені проблеми. У завданнях Комісії у справах
мирян аналогічно зазначається: поширювати вчення Католицької Церкви про
мирян.
Важливо також зауважити, що як внутрішня діяльність УКГЦ, так і її
аспекти, пов’язані із взаємодією з іншими Церквами, у тому числі з відмінними
віровизнавчими особливостями, будується не як ексклюзивістська: так, серед
основних напрямків діяльності Комісії для сприяння єдності між християнами
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фігурує формування та підтримка екуменічних і міжцерковних ініціатив УГКЦ,
зокрема душпастирської, інформаційної, координаційної та консультаційної
діяльності.
Ситуація опору України російській агресії покликала до життя
розвиток віровизнавчих особливостей, яким поточно можна дати робочу назву
«теологія в умовах війни». Поки що сама Церква так не формулює, хоча,
власне, в роздумах військових капеланів, наприклад [5], вже започатковується
богословське осмислення відповідної проблематики. Адже християнські правди
віри, незмінні у своїй суті, потребують сучасного розтлумачення: як їх розуміти
та застосовувати в нашому непростому сьогоденні. Очевидно, йдеться також і
про розвиток віровизначих особливостей – з часом, на наше переконання, вони
будуть відображені й у офіційних документах УГКЦ. Наразі ж у численних,
присвячних «військовій» тематиці матеріалах Інформаційного ресурсу УГКЦ [4],
можна спостерігати свідчення певних трансформацій у царині «теології війни»:
якщо раніше питання війни та миру розглядались (наприклад, в [15]) досить
загально, то тепер озвучується віровизнавча проблематика в контексті конкретної
сучасної війни). Ми охарактеризувати б ці спроби як, по суті, більш реалістичне
й функціональне ставлення до потреб знайти у вірі відповіді на екзистенційні
питання життя і смерті, християнського всепрощення й обов’язку захищати
Батьківщину, страждань та подвигів – в контексті нашої доби, глобалізованої
й секулярної, коли поруч, як серед побратимів та близьких у тилу, так і серед
ворогів і байдужих, є люди різних вір та світоглядів, серед яких віруючий має
зберігати свою релігійну ідентичність.  
Якщо у щойнозгаданому випадку йдеться про найновіший виклик
розвитку релігійної ідентичності УГКЦ та про перші спроби на нього відповісти,
то маємо інший напрямок віровизнавчої еволюції цієї Церкви, який, напевно,
вже приніс найбільш яскраві ілюстрації теологічної еволюції та відповідної
практичної діяльності. Йдеться про те, що вже впевнено сформульовано в
УГКЦ як теологія екології. В попередніх наших дослідженнях (наприклад: [10,
с. 230-234.]) ми вже звертали увагу на цей перспективний і дуже актуальний у
всесвітньому масштабі напрямок, що активно опрацьовується в УГКЦ останнім
десятиліттям. Для цього 2007 р. створене окреме Бюро УГКЦ з питань екології.
В самій Церкві визначається, що робота цього Бюро спрямована на формування
християнської екологічної культури та підвищення екологічної свідомості у
суспільстві шляхом освітньо-виховної діяльності та практичних ініціатив, а серед
основних напрямків діяльності фігурує поширення екологічного вчення Церкви
[1]. Однак, як засвідчує наше знайомство з церковними документами і матеріа
лами, це формулювання насправді є досить скромним: УГКЦ спромоглася на
більше! Адже фактично йдеться про розвиток теології, про виділення її окремого
напрямку, про уточнення правд віри, окреслення нових віровизначих позицій.
Так, на сайті Екологічного бюро не тільки представлені документи
католицької Церкви («екологічні» енцикліки, послання та інші документи
авторства пап Івана Павла ІІ, Бенедикта ХVІ і Франциска, відповідні уривки
з Катехизму Католицької Церкви та її Компендіума Соціальної Доктрини),
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але й власні напрацювання УГКЦ («екологічні» уривки з Катехизму УГКЦ
та екологічно спрямована Моральна катехиза). В останніх, як і в екологічних
катехизах, екологічних проповідях та екологічних бесідах, оперується вже такими
новими у віровизнанні поняттями, як екологічне навернення [3], екологічний
гріх [2], екомученики [13], кліматичне паломництво [7], екологія душі – «нові»
гріхи, в яких важливо покаятися під час сповіді [12], тощо. Наголошується, що
екологічного мислення потребує як наше ставлення до природи, так і до самої
людини. Здійснюються також дослідницькі розвідки біблійних екологічних
мотивів [16]. Відзначимо також, що визнаючи взаємозалежність всіх в умовах
глобального світу, УГКЦ співпрацює у цій царині з іншими Церквами,
державними та громадськими чинниками.
Що відрадно, масштаб практичного втілення цієї нової теології екології
вражає: від екологічних катехиз для дітей та всіх вірних, всецерковних заходів,
напучувань і пропозицій – й до місцевих акцій та ініціатив (наприклад: [9]). В
полі уваги та піклування – необхідність збереження та примноження зелених
насаджень, роздільного збору сміття та продуманої його утилізації й можливого
використання, ощадного використання природних ресурсів та переходу на
екологічно продумане господарювання, відмови від пластикових вінків та букетів
на цвинтарях, як також і від підпалів трави й опалого листя, захисту природи в
зоні військових дій, допомоги тваринам у зонах екологічного лиха тощо.
Отже, здійснений аналіз теоретичної та практичної діяльності УГКЦ,
дотичної розвитку її віровизнавчих особливостей, дозволяє зробити такі
висновки:
1. релігійна ідентичність УГКЦ відповідає її самовизначенню як Церкви
католицького віровизнання, котре втілюється згідно з Києвохристиянською
традицією, до якої вона відкликається;
2. релігійна ідентичність УГКЦ включає як традиційні для неї віровизнавчі
компоненти, так і новації – вітчизняні сучасні відчитання християнського вчення,
котрі стосуються насамперед явищ нових або відносно нових;
3. релігійна ідентичність у своїх особливостях має значення і в нашу
секулярну добу (в силу кореляції з культурно-цивілізаційними характеристиками),
тож важливим є її розвиток згідно з викликами часу, як це й відбувається в УГКЦ;     
4. релігійна ідентичність УГКЦ розвивається з урахуванням того, що
вона, будучи Церквою українською, діє в різних країнах та в умовах глобалізації,
коли проблеми й завдання одного народу є частиною проблем і завдань всього
людства, та не можуть вирішуватися відокремлено, тобто її теологічний розвиток
відкликається на глобальні проблеми, що представлені і в Україні;
5. такі особливості еволюції релігійної ідентичності притаманні Церкві
сучасній та востребуваній, що ми й бачимо на прикладі УГКЦ.      
Перспективними напрямками продовження досліджень даної тематики
можуть бути, на нашу думку, докладне вивчення віровизнавчих акцентів УГКЦ
через порівняння катехизмів, якими вона користувалась і користується, і
катехизмів інших Церков, аналіз віровизнавчих особливостей віруючих УГКЦ
різних регіонів та поколінь, а також – кореляції віровизнавчих настанов Церкви
з особистою вірою її вірних.
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Галицький храм Святого Пантелеймона
на сторінках францисканських
архівів XVIІ – початку XX ст. (Вибрані епізоди)
Церква Святого Пантелеймона кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., що в с.Шев
ченкове Галицького району, – єдина уціліла середньовічна святиня Галича,
один з найдавніших збережених храмів Західної України. На початку ХІІІ ст.
тут знаходилась резиденція Романа Мстиславовича (бл. 1152–1205), де, цілком
ймовірно, могли народитися його сини Данило (1201–1264) та Василько (1202–
1269) Романовичі. Від другої половини XIV ст. храм переданий католицькій
громаді м. Галича і переосвячений на костел Святого Станіслава. Після утворення
латинського архиєпископства певний час був осідком галицьких католицьких
владик. 1596 р. переданий Ордену францисканців, які опікувалися храмом до
1944 р. Під час радянського періоду церква не функціонувала. Зараз діючий храм
УГКЦ.
Історія вивчення храму перманентно здійснюється від другої половини
ХІХ ст. й до сьогодення. Впродовж зазначеного періоду різні аспекти функціо
нування галицької Святопантелеймонівської церкви висвітлили А. Петрушевич,
І. Шараневич, В. Лущкевіч, Ю. Захарієвіч, Й. Пеленський, А. Карвацький,
Я.Пастернак, О. Іоаннісян,  В. Вуйцик, Т. Рождєственська, І. Могитич, Ю. Луком
ський, Б. Томенчук, О. Гіппіус, М. Волощук, П. Мнацаканян, В. Корнієнко,
В.Слободян та А. Гусак. Важливий пласт документів, що стосуються історії
храму і потребують ґрунтовних досліджень, зберігається в архівних фондах
Львова, Кракова та Івано-Франківська.
Достеменно не відомо, який церковно-правовий статус мала святиня до
1596 р. З фрагментарних джерел відомо, що 1444 р. на стінах храму залишили
запис вірмени, а 1493 р. для костелу Святого Станіслава в Галичі грошові
пожертви склала Анна Спичникова1. З актів латинської капітули відомо, що
парохами в Галичі і, зокрема, в костелі Святого Станіслава 1532 р. були о. Лукаш
М’ясковський та о. Станіслав Улевський, а 1552 р. о. Сиґізмунд Ґотовський2.   
Наприкінці XVI ст. зусиллями монахів Ордену францисканців тут знову
було відновлено монастир. Францисканці взялися відбудовувати і водночас
перебудовувати святиню на латинський бароковий манер. Очевидно, перед
1612р. відбудовчі роботи були завершені, разом з тим поряд з костелом Святого
Станіслава постала в’їзна дзвіниця оборонного типу та будинок конвенту3. Вже
1611 р. галицький староста Станіслав Влодек з Германова (бл.1561–1615) надав
для францисканського монастиря поле «Побережжя / Підбережжя», підтвердивши
своє дарування перед міською громадою (війтом, консулами, лавниками,
міщанами) 1612 р.4 Того ж таки 1612 р. колишній підвійт Галича – Франциск
Коноп’як подарував для міноритів конвенту Святого Станіслава луг за річкою
Дністер5.
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Від 1625 р. відомо, що караїмська галицька громада орендувала земельне
угіддя Братів Менших в урочищі Горбиська для власного цвинтаря. Сума щорічної
оплати складала тільки 6 грош, хоча за тодішніми мірками оцінювалась у 5
злотих6. У 1637 р. галицький війт Габріель Куличковський заповів для конвенту
Святого Станіслава 500 польських злотих7. Очевидно, «економічні» успіхи
францисканського конвенту досить серйозно зацікавили місцевого пробоща,
адже 1641 р. о. Станіслав Стаміровський звертався до львівського латинського
архиєпископа з проханням «restitutionis ecclesiae Sancti Stanislai» до його
парафії з усіма добрами. Однак судовий вирок у цій справі, який виніс папський
нунцій, архиєпископ Авіньйону – Маріо Філонарді (1624–1645), визнав правоту
галицьких францисканців8.
З тестаменту галицького шляхтича Яна Кухарського від 7 червня 1644 р.
відомо, що останній, окрім пожертви для обителі Святого Станіслава в розмірі
500 польських злотих, забажав після своєї смерті бути похованим саме у цьому
храмі9. Впродовж другої половини XVII – XVIII ст. для францисканського конвен
ту Святого Станіслава в Галичі неодноразово складали пожертви представники
місцевої шляхти та міщанства. Зокрема, зі списку жертводавців обителі від
1781р. відомо про 21 акт фундації за період з 1596 до 1768 рр. Серед найбільш
цікавих варто виділити цінну пожертву галицького війта Франциска Островського
(?–1759) – копію Чудотворної ікони Матері Божої Ченстоховської (Белзької), яку
доброчинець 1739 р. подарував конвенту Святого Станіслава в Галичі10.
Після включення Галичини 1772 р. до складу Австрійської імперії
більшість католицьких, греко-католицьких та православних монастирів зазнала
суттєвої реорганізації. Значна їх частина взагалі була ліквідована, зокрема із двох
галицьких францисканських монастирів діючим залишився тільки один – Святого
Станіслава.
З низки візитацій конвенту, котрі відбувалися впродовж ХІХ ст., відомо,
що францисканці володіли досить значними прибутками, а приріст їх надходжень
залежав як від пожертв, так і від вдалого управління згаданим ресурсом. До
прикладу, під час візитації 1807 р. дохід обителі Святого Станіслава в Галичі
становив 6508 польських злотих, натомість видатки становили 5946 польських
злотих 11. Слід припустити, що значна частина коштів використовувалась
міноритами для відновлення конвенту після пожежі 1802 р.12  Візитація 1816 р.
дає певні свідчення про число живності, що належала францисканцям, а саме:
4 корови, 3 теляти (ялівки), 1 бик, 2 воли, 3 цапи і 1 кінь13.
Детальний опис будівель монастиря міститься в інвентарі від 1828 р., де
згадано мурований з цегли і кам’яних блоків костел із хрестоподібним склепінням,
ґонтовим перекриттям, а на самому даху – невелика сигнатурка (куполець),
покрита бляхою з хрестом. Біля центрального порталу тоді знаходилися сіни,
звідки направо був вхід у захрестя, а наліво розташовувалися сходи на хори з
органом. Самі ж хори мали цегляну підлогу і муроване віконце. Вівтар мав великі
розміри і був виготовлений з дерева, встановлений на двох кам’яних стовпах,
за ним у глибині апсиди (центральної) знаходився склад для речей (церковних),
а перед вівтарем – дві залізні плити від входу до крипт. Зліва і справа – бічні
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нави з вікнами, в останній з яких – додатковий вхід до храму. Вартість костелу
на той час оцінювалась у 6000 злотих. Окрема мурована дзвіниця із в’їзною
брамою та бійницями, покрита ґонтою, оцінена в 700 злотих. Конвент мурований,
одноповерховий, перекритий ґонтою, з окремими дровітнею, кімнатами для
братів, отців, ґвардіана та гостей, загалом  будівля оцінена в 3420 злотих14.
У 1846 р. було збудовано службовий дім, що увійшов до числа господар
ських споруд монастиря і згадується в наступних інвентарях як дерев’яний,
покритий соломою, з кількома кімнатами, зокрема кухнею, оцінений у 360
злотих. Окрім цього, конвент Святого Станіслава посідав низку менш значних
господарських споруд, таких як хлів, курник, стайня і возівня (під одним дахом),
стайня для корів і волів, шопа, стодола й ангар (збудований 1859 р.) – всі вони
були дерев’яні, перекриті соломою, окрім ангару (ґонта) – загалом оцінені у 1330
злотих. Увесь монастирський комплекс обгороджений дерев’яним парканом з
дощок і дубових стовпів на загальну суму 295 злотих15.
Наявна також інформація про внутрішнє оздоблення храму, де, окрім
головного вівтаря, існували два бічних – Святої Теклі й з позолоченим образом
Пресвятої Богородиці Ченстоховської, а також ще два менші вівтарі – Святого
Антонія та Святого Яна Непомуци. Серед церковних предметів переважала
мідь – виробів зі срібла та золота не було. Орган був 12-клавішний без педалі,
серед богослужбових тканин домінували атлас й адамас, переважно золотистого,
срібного, жовтого, зеленого, фіолетового, червоного, чорного та білого кольорів,
часто з квітковим (рослинним) орнаментом16.
Також у власності францисканського конвенту Святого Станіслава
знаходилися три корчми – в Боднарові, Залукві та біля монастиря. При тім
фільварок, на якому станом на 1828 р. відробляли панщину зі Святого Станіслава
18 підданих, з Побережжя на Залукві 7,   а пізніше 9 підданих, з Галича 12
підданих, а з Боднарова 11 підданих17.
До цікавих майнових актів конвенту Святого Станіслава слід віднести
спір між парохом галицької церкви о. Корнелієм Левицьким (1788–1864) та
францисканцями від 1837 р. за ґрунт Карчевщина (Пастевник), що тривав аж
до 1845 р. За цей період відбулося кілька візитацій конвенту, зокрема 1836 р.
стан комплексу в порівнянні з інформацією 1828 р. був досить плачевний. Дах
костелу і монастиря дірявий, перекритий соломою, що в свою чергу призводило
до руйнувань будівель, вівтар без свічок, а церковні тканини кілька років не
пралися. Така ситуація, вочевидь, склалася через певні фінансові зловживання
попереднього ґвардіана, адже візитатор відзначив, що той подав річний дохід
конвенту на суму 1235 злотих, а вже його наступник спромігся виставити майже
втричі більший ресурс у 6112 злотих18.
У середині 1873 р. щодо володінь конвенту Святого Станіслава у
Боднарові розгорівся скандал. Місцевий ґвардіан о. Ферентсак продав фільварок
у цьому селі єврею Гартманові. Відповідно керівника галицьких францисканців
тутешній декан звинуватив у корупції та власній вигоді. Однак якихось санкцій
з боку церковної влади до ґвардіана застосовано не було, адже о. Ферентсак
залишався на своїй посаді до 1878 р.19. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
костел Святого Станіслава, завдяки науковим дослідженням А. Петрушевича,
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В.Лущкевича, Ю. Захарієвіча та Й. Пеленського, отримав зацікавлення з боку кола
консерваторів Австро-Угорської імперії. Зокрема, 1893 р. граф В. Дідушицький
особисто погоджував проект реставрації вівтаря20.
Ще перед початком Першої світової війни конвент і костел було відремон
товано, зокрема станом на 1900 р. у візитаціях згадується вже перекриття даху з
бляхи, від 1905 р. прийнято рішення про реконструкцію вежі-дзвіниці, а 1912 р.
проведено роботи з відновлення господарських будівель21. Загалом напередодні
1914 р. галицькі францисканці конвенту Святого Станіслава опікувалися понад
291 парафією сусідніх сіл та околиці22.
Загалом, історія Пантелеймонівського храму є досить цікавою, але
водночас мало вивченою. Попри наявність великої кількості наукових публікацій
з цієї теми, більшість з них присвячена тільки церкві Святого Пантелеймона
ХІІ–ХІІІст. Втім, не менш важливим є період функціонування храму як костелу
Святого Станіслава. Дослідження у цьому напрямі наразі досить опосередковані.
Сподіваємося, що виявлені нами у 2011–2014 рр. францисканські архіви обителі
суттєво вплинуть на подальший хід таких студій, а їх результати матимуть
істотний вплив для поглибленого вивчення ролі монастирів у формуванні
християнської і національно-культурної спадщини українського народу.
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Етика бізнесу в світлі повчань Магістеріуму
Католицької церкви
У статті С. І. Присухіна «Етика бізнесу в світлі повчань Магістеріуму
Католицької церкви» проаналізовано філософсько-богословські рефлексії
Соціального Вчительства Католицької церкви щодо бажаних характеристик
взаємодії соціально-етичного вчення Католицької церкви з процесами соціальноекономічного розвитку сучасної цивілізації, подолання кризових явищ у сфері
економічної діяльності і вдосконалення бізнес-комунікації на користь спільного
блага людського співтовариства (утвердження «культури життя», за
визначенням св. Йоана Павла ІІ).
Ключові слова: бізнес, етичні чинники в сучасному бізнесі, соціальне
вчення Католицької церкви, морально-етичні цінності і принципи християнської
культури, принципи соціальної практики: персональності, солідарності,
субсидіарності, конкурентності, спільного блага.
The article by S. I. Prysukhin «Ethics of business in the light of the teachings
of the Magisterium of the Catholic Church» is devoted to the analysis of the philosophical and theological reflections of the Social Teaching of the Catholic Church
on the desirable characteristics of the interaction of the socio-ethical teaching of the
Catholic Church with the processes of socio-economic development of modern civilization, the overcoming of crisis phenomena in the sphere of the economic activity and
improvement of business communication in favor of the common good of the human
community (the establishment of a «culture of life», by the definition of St. John Paul
II).
Key words: business, ethical factors in modern business, social doctrine of
the Catholic Church, moral and ethical values and principles of Christian culture,
principles of social practice: personality, solidarity, subsidiarity, competitiveness,
common good.
Метою статті є дослідження проблематики взаємодії морально-етичних
цінностей та принципів соціальної практики з процесами соціально-економічного
розвитку сучасної цивілізації та функціонування сучасного бізнесу на користь
спільного блага і прогресу людської цивілізації загалом.
Аналіз основних документів: проаналізовані етичні та теолого-бого
словські тексти, що віддзеркалюють взаємодію системи морально-етичних
цінностей і принципів соціальної практики християнства та процесів сучасного
соціально-економічного розвитку, їх обопільний вплив, до яких належать
Конституція ІІ Ватиканського Собору «Gaudium et spes» («Радість і надія»,
07.12.1965 р.), Компендіум Соціальної доктрини Католицької церкви, численні
соціальні енцикліки св. Йоана Павла ІІ, зокрема «Laborem exercens» («З праці
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своєї», 14.09.1981 р.), «Sollicitudo rei socialis» («Турбота про соціальні справи»,
30.10.1987 р.), «Centesimus annus» («Сотий рік», 31.05.1991 р.) та ін.
Основні результати дослідження: В світських текстах, що торкаються
економічної проблематики, поняття «бізнес» визначають як «діяльність юридич
них і фізичних осіб у сфері виготовлення, придбання, продажу товарів і послуг
в обмін на інші товари, послуги, гроші з метою отримання прибутку або певної
вигоди» [8, с. 236]. На побутовому рівні терміном «бізнес» несправедливо
користуються для позначення продажу-перепродажу з метою отримання
зиску (відомого як спекуляція). Але насправді бізнес – це не стільки спосіб
спекулятивного збагачення, скільки різновид економічної практики, змістом
якої є користь для людського співтовариства загалом й окремо взятої особи
зокрема. Особливою характеристикою сучасного бізнесу є потреба розбудови
таких оптимально необхідних взаємостосунків між суб’єктами ринкових
взаємовідносин, які встановлюються в процесі виробництва, розподілу, обміну
і користування товарами і послугами.
Головним суб’єктом бізнесової діяльності є бізнесмен, підприємець,
комерсант – загалом особа, яка організує справу з метою отримання прибутку.
Правовий, соціальний та економічний статус підприємця залежить не лише
від акумульованого капіталу, але й від його особистісного внеску в розвиток
економіки суспільства, створення нових робочих місць, допомоги державі,
окремим регіонам тощо. З іншого боку, бізнес сам потребує підтримки суспільства
(держави) у вигляді системи законодавства, позитивного морально-правового
клімату, спрямованих на розвиток бізнесу загалом.
В економічних науках дослідження морально-етичної складової бізнесвідносин має свої традиції. Свого часу відомий теоретик японського менеджменту
К. Мацусіта акцентував увагу на тих морально-етичних цінностях, які, на його
думку, можуть оптимізувати і покращити бізнес-відносини: до таких він відносив
чесність, хазяйновитість (заповзятість), постійне самовдосконалення своїх
професійних знань, повагу і розуміння оточуючих людей, пристосованість (через
вирішення економічних суперечностей) до навколишнього світу і законів його
розвитку, вдячність суспільству за отриманий капітал і безперервну бізнесову
працю на благо всіх людей [7, с. 7].
У наш час морально-етичні засади бізнесу вивчає така філософська
дисципліна, як етика бізнесу, що почасти своїми змістовними характеристиками
перетинається з етикою утилітаризму, етикою відповідальності, етикою
справедливості тощо. Поняття «етика бізнесу» дотепер не має усталеного варіанта
визначення. Найрозповсюдженішим у визначенні цієї дефініції є підхід, за яким
етика бізнесу є спеціальною дисципліною, яка вивчає доцільність і можливість
використання етичних норм і вимог в організації бізнесу невід’ємно від досягнень
сучасної економічної теорії, соціології економіки, психології, економіки страте
гічного управління, фінансів, маркетингу, менеджменту тощо. Водночас етика
бізнесу пропонує інструментарій для аналізу і вирішення проблем, які виникають
у бізнес-комунікаціях. До кола проблем, які покликана вирішувати етика бізнесу,
належать: взаємодія між корпоративною та універсальною етикою, проблема
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соціальної відповідальності бізнесмена, питання використання загальноетичних
принципів у конкретних ситуаціях прийняття рішень. Водночас етика бізнесу
виокремлює способи якісного вдосконалення етичного потенціалу суб’єктів
бізнесу, вивчає вплив релігійних та інших соціокультурних цінностей на
економічну діяльність загалом.
Не секрет, що релігійні цінності впливають на зміст економічної
діяльності. Апробовані історією вищі духовні цінності, що їх пропонують
монотеїстичні релігії (насамперед християнство), можуть ставати і стають
складовими сучасної етики бізнесу. Прикладом непрямого впливу на організацію
економічної діяльності стає вимога дотримання віруючими і людьми доброї
волі християнських заповідей не тільки в повсякденному житті, але і в бізнесі:
«Шануй батька твого й матір твою» (Вих. 20, 12), «Не вбивай» (Вих. 20, 13; Мт.5,
21), «Не кради» (Вих. 20, 15), «Не свідчи ложно на ближнього твого», (Вих. 20,
16), «Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого» (Вих. 20, 17).
Магістеріум Католицької церкви в Конституції «Радість і надія»
(«Gaudium et Spes»), прийнятої 07.12.1965 р. на Другому Ватиканському Соборі,
виокремив головні положення, які визначають ставлення Католицької церкви
до соціально-економічної діяльності в сучасному світі. Насамперед Церква
акцентувала увагу на тому, що необхідно поважати і возвеличувати гідність
людини як особи, ґрунтуючись на ідеї Богоподібності [1, с. 579]. Людина як
особа стає суб’єктом і об’єктом соціально-економічної діяльності, яку потрібно
розвивати і вдосконалювати «притаманними їй економічними методами і
законами, невід’ємно від закону моралі, що сприяє реалізації Божого задуму у
ставленні до людини» [1, с. 581].
Магістеріум Католицької церкви у соціальному вченні наголошує на
тому, що віруючі, докладаючи зусиль до розвитку економіки, політики, культури,
реалізуючи в соціальній практиці справедливість і любов, мають знати, що вони
перебувають у сопричасті до процесу творення спільного блага і миру у всьому
світі [1, с. 591]. У такий спосіб необхідні професійні та загальнолюдські знання
віруючих людей, зреалізовані у досвіді соціально-економічної діяльності, дають
підстави уникати деструктивних конфліктів і суперечностей і гарантувати їх
вирішення на користь гармонії особистого і соціального життя. Відданість
біблійним істинам гармонізує соціально-економічне життя, наповнює його духом
Євангельських заповідей блаженства.
В Післясинодальному апостольському повчанні «Покликання і місія
мирян» («Christifideles laici», 30.12.1988 р.) св. Йоан Павло ІІ наголошував на
тому, що в процесі якісної зміни світу економіки, підприємництва, вдосконалення
ринку праці християни мають протидіяти зростаючому безробіттю (як наслідку
неправильної організації праці), боротися за розвиток нової солідарності між
учасниками соціально-економічної співпраці з метою створення нового типу
підприємств, за перегляд торгівельної і фінансової систем, а також за трансфор
мацію системи обміну технологіями [4, с. 99-100]. Віруючі, як зазначав св.
Йоан Павло ІІ, покликані здійснювати усі можливості праці, узгоджувати її
функції з вимогами компетентності, моральності і християнської духовності,
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виокремлюючи останню як головний шлях до особистого добробуту («добробуту
в Граді земному»). Не забуваючи, що завдячуючи праці людина реалізує себе (і
життя своїх близьких), об’єднується з собі подібними через служіння близьким
[4, с.100].
Найгостріші проблеми соціально-економічної діяльності сучасного
суспільства аналізує й узагальнює Соціальна доктрина Католицької церкви.
Відомо, що Соціальну доктрину Католицької церкви св. Йоан Павло ІІ називав
«соціальним Євангелієм», яке проголошує головні принципи, критерії,
міркування щодо прийняття рішення про бажані й необхідні вчинки людини в
сфері соціально-економічної практики. Особливість соціального вчення полягає
в тому, що Церква не пропонує конкретних методів і засобів вирішення проблем
у сфері економіки чи політики, а лише пропонує брати до уваги апробовану
систему духовних орієнтирів (цінностей християнської моралі), яка покликана
захищати гідність людини як особи, не забуваючи про здійснення головної функції
Церкви – євангелізації світу [2, с. 56].
Церква пропонує впливати на сферу економічної діяльності через
віруючу людину (підприємця, бізнесмена тощо), через те, «що складає структуру
і особливим чином визначає головну лінію соціальної доктрини церкви… – це
правдива концепція людської особи, її виняткової цінності» [5, с. 28]. Церква
обґрунтовує свою участь у вирішенні соціально-економічних проблем необхід
ністю підтримки людей в їх цілісному розвитку і самовдосконаленні на користь
Бога (звільнення від «структури гріха»), враховуючи те, що вона є співтовариством
вірних Богу, співтовариством, в якому відбувається звільнення особи, співтова
риством, об’єднаним іменем і прикладом Ісуса Христа, покликаного звільнити
людину не лише від духовного рабства, але й від соціально-економічної
несправедливості, гноблення та експлуатації [6, с. 209].
З погляду Соціального Вчительства Церкви, головною причиною усіх
негативних соціально-економічних негараздів сучасного суспільства є «структура
гріха» як наслідок зловживання людиною свободи. Соціальний гріх в економіці –
бізнесі – рівнозначний соціальному злу, він унеможливлює соціальний розвиток,
спричинює експлуатацію людини людиною, стає причиною безробіття, заборго
ваності слаборозвинутих країн, поділу світу на ворогуючі блоки тощо [6, с. 85].
Запропоновані Католицькою церквою морально-етичні принципи покли
кані протидіяти поширенню «структури гріха», стати духовним підґрунтям дій і
вчинків суб’єктів соціально-економічної діяльності і бізнесу. До них належать:
по-перше, принцип субсидіарності (від лат. – допомога). Цей основний
принцип гармонізації вільного і гуманного суспільства був сформульований в
енцикліці Папи Лева ХІІІ «Rerum Novarum» («Нові речі», 15.05.1891 р.). Головне
завдання, яке переслідує здійснення цього принципу – уникнути конфликтів, що
виникають між особою та суспільством, між індивідуалізмом та колективізмом
як полярними крайнощами в соціальному житті. В енцикліці «Quadragesimo
Anno» («Сороковий рік», 15.05.1931 р.) Папа Пій ХІ говорив про субсидіарність
як форму будь-якої суспільної діяльності, яка за своєю сутністю є субсидіарною,
тобто її метою стає допомога нужденним людям.
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Відповідно до принципу субсидіарності державна влада не повинна
керувати всіма проявами соціального життя, вона повинна делегувати
повноваження, компетенції, проводити політику невтручання у внутрішні справи
різного рівня спільнот. Всепоглинаюча присутність держави не є християнським
ідеалом, етика взаємовідносин (особа–держава, бізнес–держава) будується на
створенні умов всебічного розвитку особи, забезпечення соціально-економічних
прав людини (різнобічна допомога і підтримка за необхідності). Таким чином,
принцип субсидіарності протидіє централізації, бюрократії, монополізму,
нівелюванню людини як особи. Субсидіарність розвиває демократію в соціальноекономічному житті, сприяє здоровій конкуренції в економіці, адекватному
розподілу компетенцій, здійснює координацію та контроль за всіма формами
економічної діяльності.
По-друге, принцип персональності, який проголошує і реалізує свободу
та людську гідність. З позиції християнства, людина створена за образом і
подібністю до Бога, тому причетність людини до свого Творця (Бога) накладає на
неї обов’язок активно спілкуватися з Богом упродовж усього життя. Діяльність,
праця та конкретний учинок у соціальному житті є також частиною Божого
задуму. Вони є невід’ємною складовою потреби вдосконалення соціальноекономічного життя і самої людини як суб’єкта цього життя. Св. Йоан Павло ІІ
наголошував на тому, що у праці людина продовжує задум Бога, свободу Бога,
творчість Бога [3, с. 15]. Ось чому в сфері соціально-економічної діяльності, і
зокрема в бізнесі, свобода і відповідальність набувають особливого значення.
Свобода і відповідальність особи за здійснення економічної діяльності невід’ємна
від права на справедливу співучасть (співвласність) у виробництві благ (і
отриманні відповідної частини прибутку) [3, с. 43]. Християнська етика також
піднімає до рангу вищого критерія дій та учинків людини в суспільно-економічній
діяльності гідність людини як особи. Так постають проблема захисту прав особи
на вільну працю, в якій реалізується людська сутність, розуміння надцінності
людської праці у співвідношенні до примітивного утилітаризму, нагромадження
капіталу.
По-третє, принцип солідарності, який у Соціальній доктрині Католицької
церкви стоїть поряд із принципом персональності як його логічне доповнення.
Обидва принципи стають лінійно взаємозалежними, позаяк людина тільки тоді
стає особою (соціалізується), коли стає членом людської спільноти – суспільства.
Таким чином, окрема особа і людська спільнота перебувають у конкретній єдності
й обопільній відповідальності («Один за всіх і всі за одного»). Кожна соціальна
або економічна спільнота (група чи підприємство), формулюючи свої цілі,
мають співвідносити їх з потребами своїх членів, тому що соціально-економічні
інституції створені для людини, а не навпаки. Щоб уникнути групового або
індивідуального егоїзму, необхідно підкорити власні утилітарні інтереси
суспільнозначущій меті, й заперечити у такий спосіб усе те, що унеможливлює
спільне благо.
По-четверте, прогрес соціально-економічного життя залежить від
здійснення принципу конкурентності, який має домінувати в економічній
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діяльності, і водночас від існування такої соціальної системи, яка вважає за
необхідне створення солідарного співробітництва всіх її участників. Церква
наголошує на необхідності такого суспільно-економічного порядку, який
ґрунтується на солідарному співробітництві всіх для всіх. Ось чому головною
передумовою подолання структури гріха в сфері економічної діяльності є
одночасне здійснення принципів конкурентності та солідарності.
По-п’яте, принцип спільного блага (як загальна відповідальність за дії і
вчинки в сфері економічної діяльності). Відомо, що спільне благо є результатом
здійснення права людини на життя і водночас показником відповідальності за
існування всезагального блага як добра для всіх (у межах конкретного суспільства).
Спільне благо віддзеркалює необхідність домінування суспільного інтересу
над індивідуальним або груповим. Механізмом загальної відповідальності за
повноцінне соціально-економічне життя на всіх рівнях його функціонування –
від рівня міжособистісної комунікації до комунікації цивілізації – є демократія.
Принцип спільного блага – це не тільки сума окремих особистісно значущих
благ, а скарбниця, яка перетворює внесок окремо взятої особи на користь добра
для всіх. Принцип спільного блага поряд із іншими принципами соціального
вчення Католицької церкви ставить людину на центральне місце в соціальному
бутті, а розподіл матеріальних благ підкоряється меті, відоповідно до якої кожна
окремо взята особа повинна мати можливість здійснення своїх сутнісних потреб
та інтересів. Реалізація сутнісних характеристик людини як особи має стати
найвищою метою соціально-економічної діяльності (бізнесу), що поріднює її з
метою соціального вчення Католицької церкви.
Висновки. Як спеціальна дисципліна етика бізнесу вивчає використання
етичних принципів в економічній діяльності і насамперед у бізнесі, аналізує
вплив морально-етичних норм і вимог у контексті загальної економічної теорії,
психології, економіки. Коло завдань, які покликана вирішувати етика бизнесу,
складають: взаємодія між корпоративною та універсальною етикою, вирішення
проблеми соціальної відповідальності суб’єктів економічної діяльності, питання
використання загальних етичних принципів у конкретних ситуаціях прийняття
рішень. Водночас етика бізнесу акцентує увагу на способах підвищення етичного
потенціалу суб’єктів бізнесу, вивчає вплив морально-етичних цінностей релігії
та християнства, зокрема на соціально-економічне життя суспільства і бізнес.
Магістеріум Католицької церкви вважає, що вірні та люди доброї волі,
докладаючи зусиль до розвитку економіки, політики і культури своїх країн,
утверджуючи справедливість і любов у людському співтоваристві, мають
знати, що всі вони є співпричетними до процесу створення спільного блага та
соціального миру в усьому світі. Послуговуючись необхідними професійними
і загальнолюдськими знаннями (набутим досвідом соціально-економічної
дільності), віруючі та люди доброї волі у такий спосіб зберігають гармонію
особистого і соціального життя. Вірність біблійним істинам урівноважує
соціально-економічне життя, наповнює його духом Євангельських заповідей
блаженства.
Пропоновані Магістеріумом Католицької церкви морально-етичні прин
ципи мають стати апробованим імперативом дій та учинків суб’єктів соціально-
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економічної діяльності загалом та бізнесу зокрема. Принцип субсидіарності
допомагає уникнути конфліктів, які виникають між особою та суспільством,
між індивідуалізмом і колективізмом як небажаними крайностями соціальноекономічного життя. Принцип персональності проголошує свободу людини як
вищу цінність і гарантує її в межах захисту прав людини та здійснення її гідності.
Принцип солідарності передбачає наявність солідарного співробітництва всіх
для всіх. Принцип спільного блага формує всезагальну відповідальність кожної
окремо взятої особи за дії і вчинки в сфері економічної діяльності – в бізнесі.
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Іван ДРАБЧУК
/м. Галич/

Священики з роду Левицьких
Історія роду Левицьких є дуже давньою. Найбільше їх число належало
до герба Рогаль. Мусимо зазначити, що його представники займалися різними
сферами діяльності. Це були письменники, громадські діячі, художники, вчені,
інженери, педагоги тощо. Однак, аналізуючи різні історичні документи, ми
звернули увагу на те, що з їх середовища вийшло багато священиків. Особливо
яскраво це видно на прикладі ХІХ століття. У той час, за підрахунками генеало
гічних досліджень львівського вченого І. Скочиляса,  на парафіях різних регіонів
України, а найбільше у Галичині,  працювало близько 170 представників цього
роду.
Сприяло цьому, очевидно, і те, що з 1816 по 1856 галицьким Митрополитом
був Михайло Левицький. Перебуваючи на посаді глави УГКЦ, він оточив себе
численною групою родичів. На переконання дослідника М. Возняка, високі
посади і вигідні парафії займали понад 60 представників родини Левицьких.
Працюючи в Державному архіві Івано-Франківської області, ми часто
брали до рук «великі сині книги», у яких зібрана інформація про священиків
Станиславівської єпархії. Це рукописна «Метрика кліру Станиславівської  
дієцезії з 1887 року», яка налічує шість томів (ДАІФО, ф. 504, оп.1). З цих книг
ми виписали усіх представників цього роду і хочемо ввести їх у науковий обіг.
Сподіваємося, що ця інформація буде потрібною для дослідників-краєзнавців,
а також для ширшого кола читачів, які захоплюються історією нашого краю.
1. Левицький Атаназій. Народився 20 липня 1861 р. Висвячений 18
квітня 1886 р. Юліаном Пелешем. Місця праці: Хлібичин Коломийського деканату
з 01.06.1886 р. по 07.07.1886 р., сотрудник у Гусятині Гусятинського деканату з
08.07.1886 р., завідатель у с. Товстеньке Гусятинського деканату з червня 1889р.,
сотрудник у Чернівцях з 1891 р. Там працював учителем ІІ гімназії.
2. Левицький Августин. Народився 28 серпня 1850 р. в Дорі Надвірнян
ського деканату. Висвячений 20 березня 1881 р. Кир Йосифом Сембратовичем.
Місця праці: сотрудник у Соколівці Бучацького деканату з 01.09. 1881 р. по
15.10.1883 р., завідатель у Палагичах Тлумацького деканату з 15.10. 1882 р. по
01.10.1884 р., завідатель у  Милуванні  Устецького деканату з 31.10.1883 р. по
25.12.1884 р., парох там же  з 28.12. 1884 р. по 26.04.1893 р., парох Коршева з
1893 р. Помер 3 липня 1924 р. у Коршеві.
3. Левицький Автоном. Народився 23 вересня 1860 р. у с. Требухівці.
Висвячений 18 квітня 1886 р. Кир Юліаном Пелешем. Місця праці: сотрудник
у с. Бурдяківці Скальського деканату з 16.05. 1886 р., завідатель там же з 18.04.
1900 р. Помер 19 липня 1911 р.
4. Левицький Антоній. Народився 31 травня 1834 р. Висвячений
5 березня 1858 р. Місця праці: сотрудник у Тисмениці з 25. 03.1858 р. по
30.04.1870р., завідатель у Нижневі Устецького деканату з 01.05.1870 р. по
25.11.1870 р., парох там же з 25.11.1870 р. Помер 28.04.1909 р.
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5. Левицький Антоній. Народився 29 червня 1855 р. у Тисмениці.
Висвячений 28 березня 1880 р. Місця праці: сотрудник у Сновидові Бучацького
деканату з 10.04.1880 р. по 31.01.1881 р., завідатель у Кам’янці Великій
Жуківського деканату з 01. 02.1881 р. по 16.03.1882 р., завідатель у Джурові
Жуківського деканату з 17.03.1882 р. 26.07.1883 р., сотрудник у Надорожній
Товмацького деканату з 27.07.1883 р. по 04.02.1884 р., завідатель у Волосові
Надвірнянського деканату з 01.11.1884 р. по 30.09.1885 р., завідатель у Кам’янці
Великій Жуківського деканату з 17.03. 1886 р. по 02.02.1887 р., завідатель у
Вовчинці Станиславівського деканату з 03.02. 1888 р.  по 29.03.1889 р.,  парох у
Хом’якові з 30.03.1889 р., парох у Ферескулі Косівського деканату з 03. 07. 1899р.
Помер 10 жовтня 1916 р.
6. Левицький Богдан. Завідатель у Медусі Устецького деканату з
10.05.1932 до 28.03.1939 р.
7. Левицький Василь. Народився 22 жовтня 1865 р. у Тисмениці.
Висвячений у 1890 р. Юліаном Пелешем. Місця праці: сотрудник у Блюдниках
з 18.11.1890 р. по 20. 11.1891 р., сотрудник у Голоскові  у 1892 р. , завідатель
у Темерівцях Єзупільського деканату з 16.03. 1898 р. по 30.07.1898 р.,  парох
там же з  01.08.1898 р. по 23.02.1906 р.,  парох у Блюдниках з 24. 02. 1906 по
11.11.1906р., завідатель в Острові  Єзупільського деканату в 1914-1915 рр. Помер  
9 лютого 1922 р як парох Блюдників.
8. Левицький Володимир. Народився  4 жовтня 1859 р. у Станиславові.
Висвячений 1 квітня 1888 р. Юліаном Пелешем. Місця праці: завідатель у
Камінній Тисменицького деканату в 1888 р.,  сотрудник у Петрилові Устецького
деканату в 1889 р., завідатель у Гаврилівці в  1892 р.,  завідатель у Молодилові  
Товмацького деканату в 1893-1894 рр., парох Іваниківки з 1894 р. Помер 8
листопада 1921 року.
9. Левицький Володимир. Направлений зі Львівської дієцезії у Станисла
вівську. Місця праці: завідатель у Жукотині Жуківського деканату в 19191923рр., парох у Жукові з 01.01.1926 р. по 31.12.1934 р., завідатель у Комарові
Єзупільського деканату з 01.01.1935 р.
10.   Левицький Володимир. Народився 16.08.1864 р. Висвячений 24
вересня 1893 р. Місця праці: сотрудник у Петрилові з 21.02.1894 р., сотрудник у
Бучачі до 30.04.1895 р., сотрудник в Усті-Зеленому в 1897 р., парох у Лядському
Устецького деканату з 07. 03.1899 р., завідатель у Задарові від 12.08.1913 р. до
31.08. 1919 р.
11. Левицький Євген. Народився 23 січня 1850 р. у с. Волосянка
Стрийського повіту. Висвячений 21 жовтня 1877 р. Місця праці: сотрудник
у Слобідці Коломийського деканату в 1877–1880 рр., сотрудник у Товмачику
Коломийського деканату в 1880 р., сотрудник у Гостеві Товмацького деканату
в 1880–1886 рр., катехит в Акрешорах Пістинського деканату в 1886-1895 рр.,
парох у Хімчині Косівського деканату з 1895 р.  Помер 17 березня 1915 року.
12.   Левицький Іоанн. Народився 12 жовтня 1827 р. Висвячений 29
березня 1853 р. Місця праці: сотрудник у Ниркові Заліщицького деканату в
1853-1855 рр., сотрудник у Тлустому Заліщицького деканату в 1855-1871 рр.,
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завідатель у Варваринцях Заліщицького деканату в 1871–1874 рр., парох там же
з 28.06.1874р. Помер 1 липня 1907 р. у Варваринцях.
13.   Левицький Іоанн. Народився 27 грудня 1820 р. Висвячений 18
серпня 1846 р. Місця праці: завідатель у Вовкові Щирецького деканату в 18461847 рр., завідатель у Коростові Скальського деканату в 1847-1848 рр., завідатель
у Тухольці Сокальського деканату в 1848-1849 рр., завідатель у Колиндянах
Скальського деканату в 1849-1850 рр., парох там же в 1850-1851 рр., парох у
Жучкові Скальського деканату в 1851–1866 рр., парох у Корничу Коломийського
деканату в 1866–1880 рр., парох у Гостеві  Товмацького деканату з 17. 04. 1880
по 21 .11. 1895 р. Помер 21 листопада 1895 року.
14.   Левицький Іоанн. Народився 14 липня 1845 р. Висвячений 24
листопада 1869 р. Місця праці: сотрудник в Обертині Жуківського деканату в
1872 р., сотрудник у Тлустому Заліщицького деканату в 1872–1875 рр., парох в
Іванці Заліщицького деканату в 1875-1877 рр., парох у Тлустому Заліщицького
деканату з 31.05.1877 р.
15. Левицький Іоанн. Народився 13 вересня 1862 року в Стриганцях.
Висвячений 18 квітня 1886 р. Кир Юліаном. Сотрудник у Галичі Галицького
деканату в 1886–1887 рр., сотрудник в Усті-Зеленому Устецького деканату в 18881890 рр., завідатель у Тростянці в 1890-1900 рр., парох там же з 31. 02.1900р.
Помер 7 січня 1943 р. у Тростянці.
16. Левицький Ієронім. Народився 27 червня 1829 р. Висвячений 21
вересня 1852 р. Місця праці: завідатель у Несторівцях Залозецького деканату,
катехит там же з 1855 по 1860 р., парох у Стриганцях Устецького деканату з
17.02.1860 р. Помер 22 січня 1892 року.
17.   Левицький Йосиф. Народився 30 липня 1837 р. Висвячений 15
березня 1863 р. Місця праці: сотрудник у Котлякові Збаразького деканату у 1863 р.,  
завідатель у Лопушинцях Збаразького деканату в 1866 р., сотрудник у Кошельках
Збаразького деканату в 1866-1868 рр., катехит у Качанівці Скалатського деканату
в 1868-1882 рр., парох у Сидорові Гусятинського деканату з 23.09.1882 р. Помер
2 січня 1901 року.
18. Левицький Йосиф. Народився 2 квітня 1833 р. Висвячений 10
вересня 1856 р. Місця праці: сотрудник у Станиславові до 30.08.1861 р., парох у
Гориглядах Устецького деканату з 30. 08.1861 по  01.11 1881 р., парох у Гаврилівці
Тисменицького деканату з 01.11.1881 р. Помер 11.12.1891 р., похований у
с.Гаврилівці.
19. Левицький Йосиф. Народився 8 травня 1824 р. Висвячений 16
червня 1849 р.  Місця праці:  завідатель у Маркові Підгаєцького деканату в 18451854 рр., катехит у Тумирі Устецького деканату в 1854 р., парох у Кривенькому
Гусятинського деканату з 1888 р. Помер 8 січня 1918 року.
20. Левицький Йосиф-Олексій. Народився 12 березня 1865 р. на
Львівщині. Висвячений 03.01.1892 р. Кир Юліаном Куїловським. Місця
праці: сотрудник у Гостеві Товмацького деканату в 1892-1895 рр., завідатель у
Молодятині  та Гостеві в 1895-1896 рр., завідатель у Клювинцях Гусятинського
деканату в 1896-1898 рр., парох у Бронківцях Буковинського деканату в 1898-
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1901рр., завідатель в Обертині  у 1901-1905 рр.,  парох у Якубівці  у 1905-1913рр.
Помер 30 грудня 1930 р.
21. Левицький Костянтин. Народився 13 квітня 1893 р. у с. Сваричеві.
Висвячений у 1917 році. Переведений із Львівської Єпархії у Станиславівську в
1918 році. Місця праці: Рунгури, Космач, Верхній Березів, Печеніжин. З 2 серпня
1934 р. – парох у Єзуполі, з 1943 р. доїжджає на парафію у с. Сілець Єзупільського
деканату. Заарештований у 1950 р. і засуджений на 10 років. Після повернення
із заслання проживав у Сільці, де і помер 15 листопада 1974 р. Похований на
сільському цвинтарі.
22. Левицький Лев. Народився 21 травня 1863 у с. Горигляди Устецького
деканату. Висвячений 06.04.1892 р. Кир Юліаном Куїловським. Місця праці:
с.Комарів Єзупільського деканату з 29.04.1892р. по 28.09.1893 р., парох у
Фитькові у 1896 -1909 рр., парох у Зеленій Надвірнянського деканату в 1909 р.,
завідатель у Печеніжині Пістинського деканату з 1920 р. Помер 18 лютого 1829р.
у Печеніжині.
23. Левицький Михайло. Народився 4 жовтня 1835 р. у Волі Великій.
Висвячений 18 грудня Спиридоном Литвиновичем. Місця праці: сотрудник
у Космачі Пістинського деканату в 1860–1861 рр., сотрудник у Коломиї в
1861-1867рр., сотрудник у Печеніжині Пістинського деканату в 1867-1868 рр.,
завідатель у Княжому Снятинського деканату в 1868-1869 рр., катехит у Попель
ницях Снятинського деканату в 1869–1876 рр., парох в Обертині від червня 1876р.
до 1903 р., парох у Ланчині Надвірнянського деканату з 16.10. 1903 р. Помер 20
вересня 1912 р.
24. Левицький Михайло. Народився 15 жовтня 1838 р. Висвячений 25
вересня 1864 р. Місця праці: сотрудник у Печеніжині в 1864–1873 рр., завідатель
у Росохачі Жуківського деканату в 1873-1875 рр., парох там же в 1875-1880 рр.,
парох у с. Вербіж Пістинського деканату з 20.04.1886 р. Помер 4 серпня 1916
року.
25. Левицький Олександр. Народився 8 березня 1806 р. Висвячений
8 грудня 1833 р. Місця праці: завідатель у Коршеві Жуківського деканату від
09.01.1834 по 23.10.1837 рр., парох там же від 23.10.1837 р. Помер 4 липня 1892
року.
26. Левицький Олександр. Народився 15 травня 1850 р. Висвячений 13
жовтня 1873 р. Місця праці: сотрудник у Нижневі Устецького деканату 01.01.1874
по 28.05.1878 рр., сотрудник у Підгайцях з 28.05.1878 по 01.04 1881 р., завідатель
у Требухівцях Гусятинського деканату з 01.04.1881 по 03. 11. 1882 рр., завідатель
в Ольхівці Кудринецького деканату від 02.11.1882 по 18.12.18 84 рр., завідатель
у Єрмакові Кудринецького деканату з 18.12 1884 по 17.04 1885 рр.,  завідатель
в Увисні Гусятинського деканату з 17.04.1885 по 09.06.1886 рр., парох у Скалі
Скальського деканту з 09.06.1886 р. Помер 29 вересня 1910 року.
27. Левицький Олександр. Народився 19 березня 1858 р. у Волі Великій.
Висвячений 6 квітня 1884 р. Місця праці: сотрудник у Чортовці Жуківського
деканату з 30.04 1884 р., сотрудник у Балинцях Коломийського деканату з 1886р.,
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парох у Камінній Тисменицького деканату з1889 р., парох у Винограді Тисме
ницького деканату з 1 березня 1915 по 26 жовтня 1921 р.
28. Левицький Омелян. Народився 8 серпня 1821 р. Висвячений 25
травня 1849 р. Місця праці: завідатель в Іваниківці Станиславівського деканату
в 1849р., завідатель у Берлогах Калуського деканату з 1849 по1853 рр., парох у
Майдані Галицького деканату з 16.03. 1853 р. Помер 2 березня 1891 року.
29. Левицький Роман. Народився 13 вересня 1841 року. Висвячений
8 вересня 1876 р. Місця праці: сотрудник в Обертині Жуківського деканату в
1874-1878 рр., сотрудник у Білих Ославах у 1878-1879 рр., сотрудник у Турці
Коломийського деканату в 1879–1882 рр., завідатель там же у 1881–1883 рр.
парох там же з 27.07.1883 р. Помер 20 лютого 1890 року.
30. Левицький Северин. Народився 3 вересня 1825 р. Висвячений
1 грудня 1850 року. Місця праці: сотрудник у Станиславові у 1850-1851 рр.,
сотрудник у Заболотові Снятинського деканату в 1851р., сотрудник у Рожневі
Снятинського деканату в 1851-1855 рр., парох у Новоселиці Снятинського
деканату в 1855–1873 рр., в одному із сіл  Скалатського деканату в 1873-1878рр.,
парох у Джурові Снятинського деканату в 1878-1884 рр., парох у Городенці з 2
травня 1884 року. Помер 9 квітня 1905 р. у Городенці.
31. Левицький Софрон. Народився 17 лютого 1818 року. Висвячений
1 березня 1841 р. Місце праці: парох у Рунгурах Пістинського деканату з 1836
року. Помер 17 червня 1890 року.
32. Левицький Софрон. Народився 23 березня 1860 року . Висвячений
1 квітня 1883 року. Місця праці: сотрудник у Стриганцях Устецького деканату в
1883 р., сотрудник у Петрилові Устецького деканату в 1883 р., завідатель у Кричці
Богородчанського деканату в 1887 р., парох там же (з того ж року), завідатель
у Стриганцях з 1892 р, парох там же (з того ж року), парох у Більчі Золотому
з 1903 по 1923 рр., парох у Стриганцях з 6 лютого 1923 року. Помер 20 травня
1932 року.
33. Левицький Тадей. Народився 28 березня 1855 р. в с. Хишевичі
Комарнянського деканату Перемишльської Єпархії. Висвячений 13 листопада
1881 р. у Львові. Місця праці: завідатель у Сопові Пістинського деканату в 18811882 рр., завідатель у Перегінську з 1882 р., завідатель у Полянах Щирецького
деканату в 1882-1885 рр.,  завідатель у Радчі Станиславівського деканату в 18851886 рр., завідатель у Маняві Богородчанського деканату з 1886 р., парох там же
з 1887 р. Помер 3 жовтня 1915 року.
34. Левицький Теодор. Народився 26 квітня 1829 року. Висвячений 17
червня 1853 р. Місця праці: сотрудник у Далешеві Городенківського деканату з
1853 р., завідатель там же в 1861-1862 рр. завідатель у Сороках Городенківського
деканату в 1862-1863 рр., сотрудник у Серафинцях Городенківського деканату
в 1863-1866 рр., завідатель парафії Дубки Городенківського деканату в 18661870рр., парох у Кулачківцях Коломийського деканату з 1888 р. Помер 26 березня
1910 року.
35. Левицький Юліан. Народився 6 листопада 1848 року. Висвячений
6 листопада 1872 р. Місця праці: сотрудник у Переволоці Бучацького деканату в
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1872-1873 рр., сотрудник у Бучачі в 1872-1878 рр., парох у Жизномирі Бучацького
деканату з 1878 р. Помер 6 березня 1900 року.
36. Левицький Ярослав. Народився у 1878 році. Висвячений у 1901р.
митрополитом Андреєм Шептицьким. Місця праці: сотрудник у Кошилівці  
Заліщицького деканату в 1902 р., сотрудник у Чернівцях у 1902-1904 рр.,  
відпущений у Львівську Єпархію у 1905 році.
Крім цього, використовуючи «Шематизм Львівської Єпархії за
1931-1932рр.», ми знайшли ще майже два десятки священиків із прізвищем
Левицький. Звісно, інформація у Шематизмі, порівняно з наведеним вище з
фонду, є дещо обмеженою. Проте гадаємо, що в контексті загального пізнання
вона має бути цікавою. А ще вона створить цілісну картину поширення цього
прізвища серед представників духовенства на Львівщині. Тут скористаємося
принципом неоформленої таблиці, де після прізвища подається рік народження,
час висвячення і місце, де священик працював у вказані роки.
1. Левицький Василь, 1870 р.н., висв. 1893 р., с. Луки Малі Гримай
лівського д-ту.
2. Левицький Володимир, 1867 р.н., висв. 1893 р., с. Чорнушовичі
Винницького д-ту.
3. Левицький Володимир, 1891 р.н., висв. 1918 р., с. Володимирці
Журавенського д-ту.
4. Левицький Володимир, 1854 р.н., висв. 1881 р., с. Красна Перегінського
д-ту.
5. Левицький Володимир, 1904 р.н., висв. 1930 р. (інші дані відсутні).
6. Левицький Володимир, 1898 р.н., висв. 1930 р., закінчив Коломийську  
гімназію, навчався у Відні.
7. Левицький Євген, 1903 р.н., висв. 1929 р., закінчив гімназію у Львові,
навчався у Львівській духовній семінарії.
8. Левицький Корнило, 1898 р.н., висв. 1927 р., с. Залуква Галицького
д-ту.
9. Левицький Костянтин, 1896 р.н., висв. 1928 р.н., с. Янівка
Перемишлянського д-ту.
10. Левицький Микола, 1859 р.н., висв. 1888 р., с. Підбереж Болехівського
д-ту.
11. Левицький Олександр, 1862 р.н., висв. 1888 р., с. Олесько Олеського
д-ту.
12. Левицький Петро, 1874 р.н., висв. 1903 р., с. Дитятин Галицького
д-ту.
13. Левицький Петро-Антон, 1906 р.н., висв. 1931 р. (інші дані відсутні).
14. Левицький Роман, 1895 р.н., висв. 1925 р., с. Дідушичі Малі
Долинського д-ту.
15. Левицький Роман-Святослав, 1909 р.н., закінчив Снятинську
гімназію, навчався у Львівській духовній семінарії.
16. Левицький Сидоній-Юліан, 1873 р.н., висв. 1898 р., с. Дунаїв
Нараївського деканату.
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17. Левицький Теодор, 1882 р.н., висв. 1908 р., с. Голубиця Підкаме
нецького д-ту.
18. Левицький Ярослав, 1878 р.н., висв. 1901 р., емеритований професор
гімназії, викладач богослов’я.
19. Левицький Ярослав, 1911 р.н., закінчив у 1926 р. гімназію у Львові,
навчався у Богословській академії.
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Українська релігійна духовність і постмодерні
виклики сучасності: до постановки проблеми
Анотація
В статті окреслено комплекс питань, пов’язаних з множинністю
української релігійної духовності та її зв’язком з численними постмодерними
викликами сучасності. Особлива увага приділяється означенню православної та
греко-католицької домінант української релігійної духовності як тих провідних
ідентифікаційних маркерів, які по-різному взаємодіятимуть у плюралістично
розмежованому світі і в розрізі яких нинішній російський виклик українському
буттю потребує ґрунтовного богословського аналізу.
Ключові слова: українська релігійна духовність, постмодерні виклики
сучасності, віросповідні засади, православна та греко-католицька ідентичності,
релігієзнавчі підходи, внутрішні та зовнішні впливи.
Аннотация
В статье обозначен комплекс вопросов, связанных с множественностью
проявлений украинской религиозной духовности, а также с постмодерными
вызовами современности. Особенное внимание уделяется православной и
греко-католической доминантам украинской религиозной духовности как тех
ведущих идентификационных маркеров, которые по-разному взаимодействуют
в плюралистически разрозненном мире и в разрезе которых современный
российский вызов украинскому бытию требует основательного богословского
анализа.
Ключевые слова: украинская религиозная духовность, постмодерные
вызовы современности, вероисповедные положення, православная и грекокатолическая идентичности, религиоведческие подходы, внутренние и внешние
влияния.
Annotation
The article outlines a complex of issues related to the plurality of Ukrainian
religious spirituality and its connection with the numerous postmodern challenges of
our time. Particular attention is paid to the identification of the Orthodox and Greek
Catholic dominant Ukrainian religious spirituality as the leading identifying markers that will interact in a different way in a pluralistic world, in the context of which
Russian challenge to Ukrainian life requires a thorough theological analysis.
Key words: Ukrainian religious spirituality, postmodern challenges of our
time, religious principles, Orthodox and Greek-Catholic identity, religious studies
approaches, internal and external influences.
Як добре відомо, українською точкою відліку новітнього часу цілком
справедливо вважається проголошення Україною державної незалежності.
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Принаймні, відтоді розпочався якісно інший, без перебільшення, епохальний
період її розвитку, що його зазвичай пов’язують з добою кардинальних змін у
всіх сферах життя. Те, що стосується церковно-релігійної царини, винятку не
становить. Адже наразі було не тільки знято політико-ідеологічні табу на релігію
й релігійне як такі, але й конституційно визнано право кожного громадянина
України на свободу совісті та віровизнання з далекосяжними наслідками такого
правового уможливлення та гарантій. Позірно здавалося, що заповітна мрія
багатьох поколінь українців жити в незалежній Вітчизні нарешті набула реального
втілення, асоціюючись у свідомості мільйонів громадян пострадянської України
з віками плеканими надіями на загальнонаціональний мир, злагоду, добробут
та щастя. І справді, нова доба спершу замайоріла веселковою гамою духовного
відродження, що передвизначило доволі стрімку динаміку набуття українським
народом його субстанційного «я», а конче тієї духовно-релігійної питоменності,
яка органічно поєднується з потребою себепізнання та самоусвідомлення.
Між тим, включеність в означений процес українських громадян різних
поглядів, релігій та переконань, як і інтенсивність суспільно-ідеологічних
зрушень, одним із виявів яких стала помітна актуалізація української релігійної
духовності, сприяли не тільки поверненню до національних витоків чи ж,
скажімо, збагаченню уявлень про духовність, але й фактично спричинили
неабияку ескалацію церковно-релігійного напруження. Особливо це стосується
міжправославних та православно-греко-католицьких відносин. Через те як з
огляду на контамінацію різних смислів духовності, так і в контексті означення
українських перспектив її релігійного розвитку уявляється принципово важливим
враховувати, що:
-  виклики як одна з форм боротьби, утвердження чогось та протидії
чомусь, з одного боку, являють собою посягання на щось, чи пак загрозу
існуванню чогось, а з другого боку, – спробу загрожених захистити себе, обстояти
право на існування;
- виклик у церковно-релігійній сфері є також природною властивістю, в
контексті якої задіюються вищі мотиви та рації;
- духовність як похідна від мотивів вищого релігійного (=божественного)
порядку має чітку конфесійно-деномінаційну заданість, а також складну і
багаторівневу природу;
-  історичну змінність духовності детермінують різнорідні чинники, а
сама вона має строкате змістове наповнення;
- маючи «вертикальні» зумовлення, духовність перебуває під потужним
впливом горизонтальних детермінант – культурно-історичних, соціальнополітичних, ідейно-естетичних, фінансово-економічних, географічних та інших
чинників, включаючи особисту здатність реципієнта, його досвід та діяльнісне
спрямування духовного «еґо».
При цьому, якщо змістити сказане в площину постмодерних виявів
духовності, то треба, крім іншого, усвідомлювати фактор масовізації суспільної
свідомості, а також те, що в кожному конкретному випадку, – як слушно зазначає
з цього приводу Г. Кнабе, – новочасна повсякденність навіть на низовому рівні в
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імені своїх виразників «починає судити про всі явища духовного життя за своїми
критеріями, а ті, що втягненню й підпорядкуванню не надаються, сприймає як
неадекватні цінностям простого людського існування, як такі, що надто над ним
підносяться або від нього відхиляються, а тому непотрібні, «заумні», такі, що
викликають роздратування» [7, с. 43–44]. А це означає, що узасаднення демократії
як визначального принципу народовладдя може потенційно обернутися для
України ще одним випробуванням на духовну зрілість, яке ускладнюватиметься і
доволі низькою політико-правовою культурою суспільного загалу, й об’єктивними
труднощами перехідного періоду, який, на жаль, розтягнувся і набув хронічного
характеру, і зовнішніми факторами, і тими стереотипами сприйняття та мислення,
які перебувають на послугах людей радянської формації… Однак альтернативи
процесу українського державотворення не існує. Під цим оглядом Україна
зобов’язана відповідати і з необхідністю успішно на виклики часу, виявляючи
й спростовуючи/утверджуючи хибність/правильність дотеперішніх цінніснопізнавальних та діяльнісних орієнтирів, за яких індивідуально-особистісне,
групове, суспільне, національне та загальноцивілізаційне вдало б кореспонду
валося з множинністю церковно-релігійного життя країни блакитного неба та
жовтих ланів.
У цьому контексті процес духовного відродження України на різних її
буттєвих зрізах потребує неодмінного врахування і загальноцивілізаційного, і
регіонального, і властиво українського тла, на якому розгортатимуться церковнорелігійні процеси сучасності. І якщо до постмодерної реальності ми тільки
запізнаємося, тобто маємо до неї тільки умоглядне відношення та позірний
сентимент, то, беручи до уваги пострадянський простір та властиво український
контекст, мали б неодмінно виходити з необхідності мінімізації напруження між
цілою низкою дихотомій, а головно:
-  між ідеалом соціальної рівності й різким майновим розшаруванням
українського суспільства;
- між загостреним почуттям справедливості й ненаситними «апетитами»
кланово-корумпованих структур, до яких не так вже й рідко виявляють особливий
пієтет церковні достойники найвищого рангу;
-  між мрією громадян жити у вільній і правовій державі та зухвалою
протидією цьому процесу з боку ідеологів та численних прибічників «руського
міра»;
-  між актуалізацією питомо української релігійної духовності, що
передбачала б повернення до національних витоків, та тими «майстрами» анархії
й безладдя, які не гнушаються навіть зрадою національних інтересів України;
- між тими, хто реалізує свою україноцентричність у практичній площині,
і хто заявляє про свою українськість, прикриваючись офіційною назвою, як це,
зокрема, маємо у випадку з Українською Православною Церквою, що перебуває
у юрисдикційній єдності з Московським Патріархатом.
І справа ця, до речі, вже встигла набути принципового характеру, так що
радикальніше крило патріотично налаштованих громадян України чимраз дужче
висловлює своє розчарування та з ним пов’язане невдоволення, оскільки навіть
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Українська Православна Церква Київського Патріархату, на їх погляд, – це та
ж таки за богословським стилем мислення «московська» церква і все тому, що
в цій багатомільйонній Церкві хоча й звершуються Богослужіння українською
мовою, але взоруються на православні лекала московського зразка чи, кажучи
образніше, п’ють «воду життя» з тієї ж таки «російської богословської криниці»,
не поспішаючи ані повертатися до рідних духовних джерел, ані розвивати
власну богословську школу, де б українське богомислення було в безперечному
пріоритеті.
Певні застереження викликають й інші тенденції у внутрішньоцерковному
житті сучасного Українського Православ’я, в тому числі й ті, поява яких
спричинена схильністю до надмірного консерватизму або ж які не збувають
на своїй вазі в середовищі церковних спільнот як певні алюзії православного
урядування. Принаймні, деякі з них викликають асоціації, задумуючись над якими
проникливіші з дослідників мимоволі ніяковіють, ба й пантеличаться: соціалізм
як епоха радянського розвитку канув у Лету, а глибинні духовні основи, що його
породили, продовжують побутувати в православному середовищі. Дають вони
чимало підстав для стривоження і в політичному вимірі, адже з ім’ям Бога на
устах духовенство різного ієрархічного рангу керується далеко не релігійними
засновками, підтверджуючи не зайвий раз неймовірну живучість окремих
імперських стереотипів мислення, з яких фашизоїдна ідеологія «руського міра»
мала б стати предметом всебічного осмислення щонайширшого кола реципієнтів.
Зрештою, з уваги на виклики сьогодення, серед яких неоголошена Росією війна
супроти незалежної держави Україна мала б правити за концентр богословської
стурбованості, у лоні Української Православної Церкви спостерігається та
міра недбання, нехіті, інертності, байдужості та апатії, за якої брак критичного
мислення та адекватного сприйняття мав би підпадати якщо не під статтю карного
кодексу, то в кожному разі насторожувати ті органи, що покликані відповідати
за національну безпеку України. У цьому сенсі зневолені згадувати й тих, з ким
дотепер пов’язувалися і продовжують пов’язуватися найкращі перспективи
Українського Православ’я… Адже, скажімо, попри вжиті чималі зусилля і тим
зумовлені безперечні досягнення, тут, в Україні, сущі репрезентанти Українського
Православ’я мало не через тридцять років державної незалежної та після
чотирьохрічної війни з кількавіковим російським колонізатором не наважуються
на всю повноту богословського голосу розмірковувати про повернення до
національних витоків, до свого й рідного, до того, з чим Українське Православ’я
подостатком зжилося і без чого воно виглядає здебільшого на російський
інваріант, чи пак на неоімперську невід’ємну неподільність. У цьому сенсі стають
дедалі зрозумілішими й не менш тривожними звіряння тієї частини українського
суспільства, в душах якого з перебігом часу стали закрадатися чимраз дужчі
сумніви: А чи й же наявний стан речей, що його пов’язуємо з міжправославними
«нелюбками» з приводу канонічності/неканонічності Української Православної
Церкви Київського Патріархату (далі УПЦ КП) або ж з небажанням розірвати
«Гордіїв вузол» залежності від самодержавної Росії навіть під тиском підступної
неоімперської агресії і в той спосіб сподобитися гідної репрезентації українського
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духовного «Я» на духовних плесах світу, не задовольняє церковний провід?!
Очевидно, що відповідь на некоректно поставлене питання може бути тільки
негативною, однак саме вона мала б включати й презентацію програми дій,
того, що принагідно належало б зробити, аби, не цураючись самокритики
та адекватного реципування стану речей як вони є, надолужити відставання
у богословському розвитку фундаментальних проблем сучасності та явити
повноцілий духовний образ України як субстанційної окремішності.
Хоча, зрозуміло, що радикалізувати такий підхід, як і погляд на поточні
перебіжності українського життя/буття, не варто. Вочевидь, та духовна прививка
імперії, що спричинила ще не зужитий комплекс української меншовартості,
даватиметься взнаки значно довше, ніж би хотілося. Але й вона аж ніяк не може
затінити смислове підґрунтя сучасного українського богословського дискурсу,
його константних величин та глибокої переконаності, виходячи з якої:
-  релігія складає вертикаль духовності й покликана єднати людину з
Богом, пробуджуючи в ній потребу вдосконалення, каяття й спасіння;
-  духовність у її релігійному наповненні задає аксіологічну матрицю
буття, рятує людину від приреченості на самотність та смерть;
- дух та його похідна – духовність – виступає потужним каталізатором та
мобілізуючим чинником самовияву людини, її інтегративною характеристикою;
- людина як створена Богом істота прагне повернутися в Його царство,
туди, де через посередність Віри, Надії й Любові набувається вічне, благе,
спасенно важливе…
Звичайно, що сама спроба побачити українську духовну перспективу
чи ж спрогнозувати можливий розвиток української релігійної духовності
не може залишати осторонь уваги тих процесів і тенденцій, які зумовили
новочасний поступ європейської ойкумени, а з перебігом сторіч спричинилися
до постмодерних пертурбацій та настання доби глобалізації. У цьому зв’язку
маємо усвідомлювати, що:
- починаючи з Нового часу, людина стала мислитись як самотворний дух,
який сам себе визначає і сам себе спрямовує;
- гіпертрофія релігійного начала в межах континентальної Європи Нового
часу була об’єктивно зумовленою;
- новочасна духовність позначена неабияким розмаїттям персональних
і надперсональних, сакральних і буденних, інституційних та неінституційних
виявів з тільки їм властивою неповторністю дихотомій віри та знання, цінностей
й оцінок, ідеалів та культурно-мистецьких форм освоєння світу;
- «людиновподібнення» як позірна втіха модерної духовності вже встигло
проявитися в трагічних колізіях буття людини в світі (М. Гайдеггер), прирікаючи
її то на свободу як спізнану необхідність і відповідальність як самомету життя
(Ж.-П. Сартр), то унеобхіднюючи сенс бунту проти абсурду (А. Камю);
-  з відчаєм покинутості та з відчуттям втрати самої рації людського
існування, що їх викликав буттєвий абсурд життя без Бога, сучасна цивілізація
щораз сильніше усвідомлює необхідність подолання культу розуму та ним
викликаних секуляризаційних процесів;
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- спроба подолання наслідків секуляризації на сучасному етапі глобаліза
ційних перетворень може набути двох крайніх та по-своєму взаємовиключних
форм вияву, які, по-перше, зводитимуться до намагання «реабілітувати» релігійну
первинність духовності, а по-друге, – до наголошення імперативності підсвідомоірраціонального начала в людині.
У конкретнішому викладі, уподобуючи духовно-інтелектуальні цінності
Західного світу та будучи спонукуваними євроантлантичною стратегією розвитку,
провідники України, а в ідеалі і якомога ширший загал її суспільства, мали б бути
свідомі:
- що європейська демократія пройшла складний шлях свого розвитку і в
безпосередньому контексті теми потребує чіткого розрізнення трьох провідних,
а саме класичної (премодерної), неокласичної (модерної) та посткласичної
(постмодерної) типологій мислення та їх духовного вираження;
- що вбачати в християнській цивілізації Заходу тільки євроатлантичного
«бога» ситості й благополуччя і не помічати духовної дисперсії, одним із
наслідків якої стала редукована до мінімуму релігійність, доволі хибно, бо ж
така засада означає не розуміти сутності «аксіологічної драми ХХ століття як
на теоретичному, так і буттєвому рівнях» [13, с. 275];
- що в контексті уневажнення смислового осереддя духовності в її суто
богословському інтерпретаційному наповненні задавнений конфлікт між наукою
та релігією потребує розв’язання на користь мудрості, «онтологічна флюїдність та
семантична інтертекстуальність» [1, с. 17] якої виступала б спільною властивістю
релігії й філософії, наук природничого та гуманітарного циклу;
-  що постметафізична рефлексія може стати заледве чи не єдиним
ефективним засобом запобігання знеособленню людини, на яке її прирекла
«повсякденність» філософії «поцейбічності» та метафізика Dasein.
Відтак, об’єктивізуючи погляд на стан речей, пов’язаних з актуалізацією
та утвердженням української релігійної духовності, а конче з визначенням
цивілізаційної стратегії розвитку держави Україна, маємо усвідомлювати:
означена необхідність збіглася з системною кризою західноєвропейської
цивілізації, характеризуючи яку видатний соціолог сучасності П. Сорокін не
без тривоги зазначав: «Це – не просто економічні чи політичні негаразди, криза
торкається одночасно майже усієї західної культури і суспільства, усіх їхніх
головних інститутів. Це – криза мистецтва й науки, філософії й релігії, права
й моралі, способу життя й звичаїв. Це – криза форм соціальної, політичної й
економічної організації, включаючи форми шлюбу й сім’ї. Коротше кажучи, це–
криза майже усього життя, способу думок і поведінки, що властиві західному
суспільству. Якщо бути точнішим, ця криза полягає у розпаді засадничих форм
західної культури і суспільства останніх чотирьох століть» [12, с. 429]. Під
оглядом зазначеного, як і з уваги на наявність потужного секуляризаційного
процесу в Європі та масовізацію свідомості, цілком природно допустити, що
в українському духовно-інтелектуальному середовищі могли б появитися
дослідники, як і їх прихильники, в яких сама прозахідна орієнтація України, а
вже поготів переймання нею західних ідеалів здатні викликати невдоволення, а
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то й спротив. І справді, такі вчені є. При цьому, не переймаючись тим, яке із зол
гірше – випробування бідністю чи багатством, безправ’ям чи свободою, деспотією
чи демократією…, – адепти євразійського шляху розвитку зазвичай спираються
на те, що постмодерн чи епоха глобалізації (ніби їм може бути альтернатива?!)
детермінують фетишизацію влади, слави, грошей і насолод, які в своїй сукупності
вже встигли спричинити профанацію сакрального та нівеляцію життєво важливих
сенсів аж до того, що людське буття в сучасному західному світі стає незносним
тягарем. «Парадокс у тому, – зауважує з цього приводу Н. Шолковая, – що чим
більше ми набуваємо [матеріальних] благ життя, тим більша наша невдоволеність,
тим більша духовна спустошеність… І біля вирокового бар’єру життя, на межі
буття й небуття, життя й смерті людина бачить, що матеріальне, фізичне не
вичерпує її сутності , що втіхи не тіла, а духа є вищими радощами життя» [16,
с. 30].
Певна річ, що в контексті подібних розмірковувань не гоже ігнорувати й
суто праксеологічних складових дискурсу, а саме того:
- що європейська мрія постмодерної сучасності про створення глобального
етосу на новій універсальній основі не може нехтувати зростаючої ролі
ісламського, харизматичного та інших церковно-релігійних факторів сучасності;
-  що бажання актуалізувати українську релігійну ідентичність як
самоцінну унівесалію неодмінно натикатиметься на цілу низку труднощів,
позаяк у нинішній Європі «вже ані традиції, ані релігія, ані ідеологія безумовно
не визначають смисложиттєві орієнтири людини» [13, с. 43 – 44];
- що як полірелігійна та багатоконфесійна держава, де кожна релігія чи
ж конфесія формує власну культуру, традиції, звичаї та життєвий уклад, Україна
має ставитися до духовності як залежного від найрізноманітніших позацерковних
причин та факторів плюралістичого явища.
З уваги на вище зазначене проголошення Україною державної
незалежності, завдячуючи якій стала можливою не тільки актуалізація української
релігійної духовності, але й її конструктивний розвиток на вісі «церква–держава–
світ», може і має сприйматися не тільки як благо, що відтепер і надалі закладе
незмінні й непорушні підвалини її подальшого духовного поступу, чи пак
стане неодмінною запорукою її благоденствія, але і як випробування. Оскільки,
визначаючи та схвалюючи євроатлантичну стратегію розвитку Української
держави, а заодно і механізми її реалізації на прийдешні десятиріччя, усі до того
причетні мають добре розуміти, що на перешкоді успішній реалізації визначених
стратегічних цілепокладань постане немало труднощів. І пояснюватимуться вони,
зокрема, цілою низкою цивілізаційних порізнень, а конче тим, що:
- починаючи з Нового часу, європейське смислове поле духовності зазнало
значних трансформацій, за яких «на зміну субстанціалізації і теологізації духу
та сакралізації духовності, притаманних християнству, приходять секуляризація
і десубстанціалізація духу» [Там само. – С. 42] з їх неодмінними похідними –
«антропологізацією й раціоналізацією духовності» [Там само. – С. 43]; тоді
як у підросійській Україні панівним залишалося її середньовічне й до того ж
вузькоконфесійне розуміння;
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-  на сучасному етапі державотворення проблема ідентичності
прочитується в Україні як повернення «до себе» і передбачає набуття української
природовідповідності, тоді як у Європі на рівні філософських теоретизувань
такий підхід чи ж розуміння може здатися анахронічним, життєво застарілим, а
можливо, й неприйнятним;
-  українські маркери духовності в їх найширшій інваріантності, що,
зокрема, включали б і візію тих, хто саме поняття духовності схильний опирати
на абсолютні цінності та надавати їм безумовного значення, і тих, для кого
Бог «помер», і хто схильний розглядати духовність як ціннісно-смисловий
універсум крізь призму «земних» детермінацій, далеко не завжди збігаються зі
змістом осереднено-європейської, а в культурно-історичному сенсі множинної
ідентичності, християнська складова якої при глибшому проникненні в її
духовну сутність неодмінно оприявнить її чи то католицьку, чи ж протестантську
детермінації;
-  за усталених, хоча й подостатком порізнених умов, що визначають
правовідносини між церковно-релігійними організаціями та державою в різних
країнах європейського континенту, та тими правовими преференціями, що
ними позискують українські парламентарі на догоду власним конфесійним
переконанням чи ж політико-ідеологічній кон’юнктурі часу, наявні чимало
смислові зазори, взоруючись на які говорити про повне розмежування або
цілковиту незалежність зареєстрованих в Україні релігійних організацій від
державної влади не доводиться.
Хоча наразі достойникам усіх без винятку орієнтацій та переконань
чудово зрозуміло, що відокремлення церкви від держави, як і убезпечення
віруючих від надуживання свободою, що в гірших випадках провадить до хаосу
та безладдя, є, поза сумнівом, тим оптимізуючим фактором, що унеможливить
підміну властивих тільки церкві функцій, а заодно убезпечить від створення
такого державно-церковного альянсу, за якого держава могла б, – кажучи словами
Римського Папи Бенедикта XVI, – видати себе «за Бога» [11, с. 60], і відповідно
стати «звіром із безодні, владою антихриста» [3, с. 323].
Відтак, поважаючи євровибір українського народу на сучасному етапі
державотворчого поступу, належало б виходити з того, що ми:
-  вельми різнимося минулим, тим, що сформувало наші неповторні
психотипи, ідеали, духовність, менталітет, ідентичності, а отже світосприйняття,
світовідчуття та світопереживання;
- переживаємо не тільки сутнісно відмінні цивілізаційні процеси, але й
маємо неоднакове до них ставлення.
Через те навіть з огляду на велике бажання України інтегруватися в Європу,
справу простим засвоєнням її ціннісно-інтелектуальних набутків не вирішити. До
того ж, некритичне наслідування європейських зразків, у тому числі і їх духовної
матриці, не може бути апріорно виправданим хоча б тому, що самі вони не є
самодостатньою даністю й нерідко потребують істотної корекції та врахування
соціо-культурної й світоглядно-ідеологічної специфіки формування та розвитку
духовності як плюралістично-неоднорідного феномена. Проте сказаним аж ніяк
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не заперечити того, що відроджена Українська держава потребує негайного і
невідкладного усвідомлення духовної відмінності Західного світу, того, додамо,
світу, з яким Україна, частіше, щоправда, в бездержавному статусі, знаходилася
в багатовікових конфесійних позвах. Ну а що при цій нагоді, а можливо й без
особливої на те нагоди, міжцерковні непорозуміння минулого та ними спричинені
стереотипи мислення дадуться взнаки, доводити зайве. Власне, рецидиви таких
непорозумінь не забарилися проявилися зразу ж після падіння СРСР і дали чимало
підстав для занепокоєння. Чого лише варті відродження Української ГрекоКатолицької Церкви та/або активізація діяльності Римо-Католицької Церкви на
пострадянському просторі, які викликали різке невдоволення у православному
світі, а конче в середовищі Російської Православної Церкви?! Але якими б не
були протестні настрої, зрозуміло й інше: для українських католиків, як і грекокатоликів, західна модель розвитку, як і вестернізаційний курс України є не
просто привабливими, але й єдино правильними як державними, так і релігійними
векторами розвитку. Тому віруючі і провід двох потужних християнських Церков,
звичайно ж, намагатимуться скористатися з історичного шансу.
А це означає, що у комплексі з традиційно українською проблематикою
міжконфесійного життя новітні запити та виклики можуть справити відчутний
вплив на домінантні складові української релігійної духовності. Однак думати,
що такий процес буде безболісним і не вимагатиме максимальної розважливості,
ба й відповідальності, було б надто наївно. У цьому зв’язку чуємось потреби,
між іншим, наголосити:
- виступаючи в певному сенсі владно-авторитетними партнерами на етапі
утвердження незалежності, Українська держава та наявні в ній церковно-релігійні
утворення мали б, наскільки це уявляється можливим, подбати про створення
сприятливої атмосфери для втілення назрілих трансформацій, в тому числі
якщо не зняти, то в кожному разі пом’якшити рівень соціального напруження,
спричиненого корупцією на всіх щаблях владної піраміди та з тим пов’язаного
матеріального зубожіння значної частини громадян;
- будучи покликаними виступати совістю кожного народу, тобто мудрими
порадниками та натхненниками в усіх можливих потребах, всі наявні в Україні
церковно-релігійні утворення мали б солідаризуватися зі світським проводом у
тому, що духовність виступає тим капіталом, який завжди вигідно інвестувати
всім, у тому числі й державі, котра зусиллями церковно-релігійного проводу
покликана сполучати горизонтальні потреби суспільства з його вертикальними
вимірами і в той спосіб максимально актуалізувати ідеальні прагнення громадян;
-  зазнаючи кореляцій, українська релігійна духовність неуникно
плюралізуватиметься, однак за всіх можливих трансформацій християнство
як релігійний стрижень нації й надалі виступатиме домінантною ознакою
української релігійної духовності, в якій православний ген України загалом чи
ж її греко-католицький імператив мислення в західній частині держави зокрема
«перекодуванню» не нададуться;
- перебуваючи під потужним впливом зовнішніх чинників, українська
духовність в усьому розмаїтті її релігійних та конфесійно-деномінаційних
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типів (православний, греко-католицький, протестантський, ісламський, язични
цький…), з необхідністю зазнаватиме різнорідних, в т. ч. соціокультурних,
світоглядно-ментальних, політико-ідеологічних та інших впливів, а тому не може
досліджуватися позаісторично або ж препаровано, вузько конфесійно;
-  доволі висока релігійність українського громадянства є доконаним
фактом, однак її актуалізація на сучасному етапі криє нехай до певної міри
ознаки кон’юнктурності і може сприйматися за ситуативну відповідь на духовний
«голод» пострадянської доби.
Зрештою, дбаючи про вироблення ефективної й максимально дієвої
системи заходів, що були б спрямовані на піднесення духовності громадян
України та на формування їх ціннісних пріоритетів, слід враховувати також не
завжди усвідомлювану колізію на рівні відносин «держава та церква», в дилемі
якої смислово важко поєднуються світський характер освітньо-виховної системи
держави України та релігійна візія духу й духовності її численних репрезентантів.
У кожному разі, означуючи принципову відмінність теоретичних розумувань з
приводу релігійних засад духовності, які нерідко оприявнюються і на вищому
державному рівні, та правових положень Конституції України, якими застеріга
ється світський характер держави, варто було б якомога швидше подбати про
зняття правової невідповідності. До того ж, констатуючи, що свобода совісті
та віровизнання є безперечним досягненням європейської цивілізації, виступає
невід’ємним атрибутом її демократії, не можемо аж ніяк випускати з уваги, що
в свідомості значного числа віруючого загалу України декларування правової
рівності усіх офіційно зареєстрованих церковно-релігійних громад означає їх
релігійну рівноцінність або трактується ними як вияв державою релігійного
індиферентизму чи формального порушення балансу інтересів пастви традицій
них церков України та віруючого загалу інших віросповідань.
Відтак, Україна нині потребує самокритичного й виваженого усвідомлення
того, що об’єктивно духовні порухи українських громадян глибинно порізнені і,
виходячи з зазначеного, чітко визначитися, на якому етапі розвитку знаходиться
і що має робити за поточно-перебіжних обставин, а також з огляду на ближчу
та дальшу стратегічні перспективи. Складність цього процесу поглиблюють як
політико-ідеологічні маніпулювання, так і фінансово-економічні труднощі, гніт
яких уже споневірив чимало громадян України і які згубно позначаються на її
інтеграційно-консолідаційних порухах. Через те, переймаючись актуалізацією
автентичних форм національного духу, як і тим ідеальним образом духовностей,
що визначають множинну типологію українського субстанційного «я», маємо
позискувати з багатомірного бачення української реальності та розглядати
стан речей не тільки в «різних інтелектуальних перспективах» [10, с. 7], але і в
різних пізнавальних проекціях. А така засада, крім іншого, мала б включати не
тільки якнайшвидше подолання таких ганьбливих явищ української дійсності,
як бідність, правовий нігілізм та корупцію, але й враховувати західний досвід,
ту постмодерну перспективу, яка синонімізується з суспільством загального
добробуту. Бо ситість як така зазвичай спричинює індиферентизм, тобто викликає
симптоми тієї хвороби, що нею нині недугує західноєвропейська цивілізація і від
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якої у духовній аптеці сучасного Православ’я заледве чи існують надійні ліки. Тож
знову маємо до потреби зауважити двомірну чи радше двоєдину природу людини,
за якої в розрізі релігійного бачення Бог виступає абсолютним горизонтом
загальних значень [13, с. 167], а людина, кажучи словами С. Кримського,
«мислиться вертикально» [9, с. 18], тобто «вимірюється не в довжину, а у
височінь ціннісного сходження» [Там само. – С. 18]. Що ж стосується науковоматеріалістичного або «горизонтального» трактування природи духовності, то
воно або спирається на просвітницьку засаду, згідно з якою людина образно
порівнюється з чистою дошкою, уявляється такою собі tabula rasa, на якій,
завдячуючи розумовій здатності, артикули добра і зла пише саме життя, або
ж базується на постмодерному антропологічному концепті, виходячи з якого
екзистенційна сутність людини не підлягає визначенню і в не-субстанційному
бутті може проявлятися в будь-який спосіб.
Зрозуміло, що принципово відмінні підходи до усвідомлення природи
духовності, її ідеалістично-первинний та матеріалістично-вторинний виміри,
зумовлюватимуть не тільки різний горизонт ідеальних очікувань, але й законо
мірності та специфіку їх утілення в життя. Тому, як на сучасний історичний
момент, Україна:
-  має усвідомити необхідність «автентичного діалогу між минулим
і сучасним» (Г.-Г. Гадамер) і, запобігаючи вживленню ембріона «кризи» в
її європейському вияві та долаючи конфлікти постмодерних інтерпретацій,
прагнути «злиття горизонтів двох, видимої й невидимої, поцейбічної, земної, й
потойбічної, небесної, реальностей» [1, с. 789];
- потребує ціннісно-смислової ідентифікації духовності як тієї інтегральної
та інтегруючої складової, релігійні еквіваленти якої є трансцендентно вживленими
й не можуть бути заступлені нормативністю антропологічного, культурного та
соціального навантаження чи ж обмежуватися рамками соціально-політичної,
економічно-правової та екологічної доцільності.
Отже, під будь-яким поглядом означену суперечливу даність в її духовних
екстраполяціях слід віднести до об’єктивних і визнати такою, що неминуче
спричинятиме рефлексії над проблемою ідентичності, тобто над тим питанням,
в якому заклики активної європеїзації України щораз настійніше перегу
куватимуться з неоімперськими домаганнями захисників «святого Отєчєства».
Тому, натякаючи на потенційну можливість ескалації міжконфесійного напру
ження, ми свідомі, що для міжцерковної конфронтації на вітчизняних теренах
існує певний ґрунт, як і живильне політико-ідеологічне середовище, що визначає
цінності величезного ареалу людей найрізноманітніших віросповідних уподобань
і переконань, їх персональні, групові та загальнонаціональні інтереси. В цьому
сенсі теза: «Теперішнє не збагнути без минулого, а перспективи завтрашнього
не осягнути без усвідомлення всього комплексу проблем як даності сьогодніш
нього дня», – мала б правити за вихідне положення, коли не за імперативну візію,
виходячи з якої Україні належить пережити справжню духовну реформацію,
реформацію європейського штибу, і водночас зберегти діалог між власним
минулим та сучасністю. Принаймні, дотримуючись антропософістичного
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думання й кордоцентричності світопереживань, тобто тих начал, які вирізняють її
духовне обличчя з-поміж інших у цілому світі, Україна мала б чітко визначитися,
куди і з ким прямуватиме, чого прагнутиме, що воліла б здійснити, яке місце
бажала б посісти на карті світу. Проте наразі національних декларацій, тобто заяв
щодо чіткого стратегічного самовизначення, замало. Україна має виробити власну
доктрину поступу й об’єднати довкола неї українське суспільство, націливши
його на шлях звершень та процвітання.
При цьому, врахування того, що духовність підлягає впливам зовнішніх
факторів, а людина як реципієнт може уявлятися своєрідним продуктом історично
заданого алгоритму світовідчуття та світопереживання, зобов’язує нас до
адекватного розуміння логіки українських реалій сьогодення. Бо маємо Україну
такою, якою вона є, і мусимо знати, що робимо та яку мету переслідуємо, з тим
неодмінним претекстом, за якого в розмаїтті церковно-релігійних виявів не
варто дальтонувати очевидності: субстанційно українську релігійну духовність
складають християнськи наповнені Віра, Надія й Любов, а її семантична модель
в переважній більшості проявляється в тріадологічних означеннях божественної
природи (Отець, Син, Святий Дух), людської сутності (плоть, душа, дух) та
абсолютних цінностей (Благо, Істина, Краса). А що така типологія мислення
є подостатком вкоріненою, можна пересвідчитися з досить багатої палітри
дефініцій української духовності, в якій назагал превалює християнська
аксіологія та її трансцендентно-нормативна модальність. Прикметно, що на
цій же платформі з властиво українськими богословами цілком і повністю
солідаризуються вітчизняні вчені.
«Духовність, – зазначає з цього приводу С. Кримський, – це завжди заклик
«зверху» здійснити те, що не здійснюється само по собі, наявним чином, заклик,
що потребує, однак, індивідуального розшифрування. Інакше кажучи, духовність–
це ціннісне домобудівництво особистості, якщо під нею розуміти не тільки
неповторність внутрішнього світу індивіда, а й індивідуальну неповторність
нації, бо вона сама є історичною особистістю» [9, с. 6].
З подібних міркувань виходить Н. Бортнікова, яка сучасну зміщеність
будь-якого духовного вибору в сферу особистого життя пояснює так:
«Осмисленість особистого буття, своїх вчинків, конституює основу істинно
духовного існування особистості. … Адже дух – це всепов’язуючий речі смисл,
а не особливого роду психічна реальність. Духовність виступає найважливішим
аксіологічним критерієм, який визначає «якість» глибинних пластів духовного
світу особистості» [3, с. 178], детермінує саму «здатність переводити універсум
зовнішнього буття у внутрішній світ особистості» [Там само. – С. 178], а ще
слугує основою «тих цінностей, на базі яких вирішуються смисложиттєві
проблеми, що звичайно мають вираз для кожного у системі «одвічних питань»
людського буття» [Там само. – С. 178].
Надзвичайно місткою та різновимірною, однак сутнісно христоцентричною,
бачиться релігійна духовність і о. Степанові Ярмусю, на впевнення якого вона
включає «усю свідому активність людського духа», те, що спонукає людину
наслідувати ідеалам добра та ублагороднює її. «Інакше можна сказати, – зауважує
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вчений, – що в духовність людини входить активність її розуму, серця й духа,
усі прояви її життя інспірованого (натхненного) ідеалом Найвищого Добра,
Благодаттю Божественного Духа. Або й ще, – додає вчений, – на духовість людини
складається та її активність, яка виринає із спонук Віри, Надії й Любови» [18,
с. 405]. А в іншому місці щойно цитований дослідник з української діаспори
зі ще більшою однозначністю підкреслює: «Духовість народу базується на
основі його світогляду, виробленої системи переконань, або на базі віри народу
в певну систему вартостей. А це означає на базі релігійних висновків, різних
альтруїстичних нахилів і виникаючих з них заключень» [Там само. – С. 407].
Отже, наведені для прикладу висловлювання дозволяють виснувати, що
в цілому духовність є виключним атрибутом людини і складає комплекс питань,
аксіологічні виміри яких в українському інваріанті поєднуються з християнськи
усвідомлюваними Істиною, Добром та Красою.
Воднораз зміщення духовних вимірів української релігійності в життєву
площину також не позбавлене сенсу і може бути удоцільнене бодай тим, що
дозволяє засвідчити:
- численні й доволі автономні у своєму статусі типи церковно-релігійної
духовності значно меншою мірою підлягають міжрелігійним взаємовпливам,
ніж тискові секуляризаційно-цивілізаційних факторів;
- слушність твердження про те, що духовність «передбачає визначеність
із середини» [13, с. 147], а здійснюється і перевіряється через конкретні вчинки,
маніфестуючи себе через певний ідеал, внутрішні мотиви та соціальні потреби;
- міру близькості/віддалення нормативно-теоретичного та диспозитивножиттєвого зрізів духовності, котрі співвідносяться між собою як можливість і
дійсність;
-  наявність духовного напруження на рівні «людина–світ», тобто на
тому життєдіяльнісному перетині, де, власне, й відбувається ціннісно-смислове
опредмечування релігійних значущостей;
- двоєдиний баланс інтересів, якими позначений світ кожної людини в її
повсякденно-буденному та сакральному-трансцендентному вимірах;
-  градаційні межі етико-естетичних поділів на можливе й неможливе,
дозволене й заборонене, бажане й потрібне як способу контурування взаємо
зв’язку внутрішньої незалежності (= свободи) особистості та її самозаконності;
-  що ні держава, ні Церква, навіть у межах імперативної модальності
релігійної духовності, не здатні силоміць, усупереч волі та бажанню людини,
«сподобити» її царства небесного, але можуть і мають сприяти розвиткові
духовного начала людини, її релігійного чуття, розраховуючи на віднайдення
тієї «точки» духу, за якої вибір набуває чіткої визначеності;
-  якісну характеристику соціуму з огляду на його ціннісно-смислові
пріоритети та механізми втілення, дієвість яких реалізується через самовизначення
й самоактуалізацію, самоздійснення та саморозвиток людини, спільнот, націй,
людства в усій умонеосяжній сукупності їх рефлексій, вчинків, комунікації,
життєдіяльності, мистецьких виявів тощо...
Зрозуміло, що коли б у контексті щойно зазначеного йшлося про властиво
українські питоменність та автентику, то ми, крім іншого, мали б завдати собі
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клопоту з’ясувати ментальні ознаки українського народу, його національну
вдачу, а заодно й архетипіку української релігійної духовності бодай тому, що
європейські народи самі по собі, кожний у тільки йому придатний спосіб, дійшли
до того життя, як вони його зараз мислять і де-факто мають упродовж сторіч
набутків і втрат, поразок і перемог... Нам же, кажучи образно, випадає туди, в той
дім європейського життя/буття, «застрибувати», що як дія криє в собі певні ризики
та небезпеки. А щоб ці кроки, які нині спрямовані на європейське зближення,
були якомога виваженішими, мотивованішими та, відповідно, переконливішими,
то в контексті кращих перспектив подальшого національного розвитку зовсім
не зайве було б усвідомлювати, що української релігійної духовності у чистому
вигляді не існує. Вона, як уже зауважувалося, має чіткі конфесійно-деномінаційні
демаркації і як складний та багатоаспектний феномен в ідеальних засновках
мала б досліджуватися в триєдності вияву, а саме на індивідуально-персоналіс
тичному рівні; з огляду на джерельну базу пам’яток писемності у сукупності з
фольклорними свідченнями та в контексті подій і явищ, які характеризувалися
максимальним напруженням етнічного духа і в розрізі яких можна було б говорити
про «сумарні» схильності української душі. Але, на жаль, формат пропонованої
статті таку можливість цілком і повністю виключає. Через те принагідно і
мимохіть покличемося на напрацювання в цій царині знання провідних вченихетнологів та релігієзнавців і першим серед них хотілося б назвати мислителя з
української діаспори Н. Григоріїва, який, зауважуючи на релігійності українського
народу, свого часу зазначав: «Українці здавна містики, поети, довірливі й
пошанливі до авторитетів. Релігійність їх проста, щира й безпосередня, походить
з умов життя та його натуральних потреб; ввесь первісний суспільний устрій
збудований на приписах релігії. Релігійне почуття глибоке й незломне, а світогляд
майже незмінний» [Цит. за: 18, с. 408].
Ці ж ознаки української релігійної вдачі зустрічаємо також у працях
Г.Ващенка, який, зокрема, підкреслював, що українству властиві такі прикмети
ментальності, як «міцна віра в Бога, відданість волі Божій і віра в Провидіння;
смиренність, діяльна любов до ближнього, чесність, правдивість, вірність присязі;
любов до праці і знання» [5, с.112–113].
У змістовому перегуці з щойно наведеними інтерполяціями бачаться нам
розмірковування С. Ярмуся, який наголошував, що християнство застало в РусиУкраїні «докладно розвинену релігійну систему» [18, с. 408], а її невід’ємним
атрибутом називав кордоцентричність (від лат. cordis – серце), що виступає, – на
впевнення вченого, – головною духовною базою української духовності, філософії
і навіть політики та «становить невідлучну частину самої істоти української
людини» [Там само. – С. 403].
Дещо відмінний зріз української вдачі репрезентовано в статті А. Колодного
«Українська духовність в її релігійних виявах» [8, с. 288–296], що з’явилася в
пору активного розгортання церковно-релігійного процесу в незалежній Україні
і в якій селянський психотип найменовано основою національного характеру, з
тільки трударю землі властивою помірковано-розсудливою філософією життя,
працелюбністю, мрійливістю вдачі, тихосумними уявленнями про родинне щастя,
утилітарно-удоцільненим світоглядом тощо.
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Прикметними уявляються й розмірковування Т. Длінної, яке вона виклала
в підсумковій за своїм характером статті, що побачила світ у 1996 році під назвою
«Деякі етнопсихологічні аспекти української релігійності» [6, с. 27–28] і в якій
підкреслюється: «Перевага почуття над розумовим і вольовим [началом]…,
домінуюча роль любові … Інтровертність психічних настанов, які характеризуть
особистість нерішучу, рефлексивну, котра мовби знаходиться в стані постійної
оборони, сприяє формуванню такої релігійності, яку визначають як «внутрішню
побожність» (М. Костомаров), «універсальну релігійність» (І. Мірчук), «кордо
центричну релігійність» (П. Юркевич), «духовну релігійність» (В. Москалець)»
[Там само. – С. 27].
При цьому не зайве, сподіваємось, нагадати, що в церковно-релігійному
сенсі народ України межі другого й третього тисячоліть складали та й нині
продовжують складати три основні категорії громадян.
Першу з них уособлюють ті, кого ми образно, але без жодного бажання
образити, дозволимо назвати типовим «продуктом» радянської системи атеїстич
ного виховання. Це люди матеріалістичного світовідчуття, які лише визначаються
зі своїми духовними пріоритетами. Про їх здатність поповнити паству тієї чи
іншої релігії говорити передчасно, хоча з огляду на роль культурно-ідеологічного
та етногенного чинника природніше було б сподіватися на їх повернення в лоно
християнcьких церков.
Другу категорію громадян України складає різноконфесійний загал
християнських уподобань. Це речники одного й того самого Бога, яким належало
б жити в «блаженній купі», у святій єдності та братолюбстві, але на заваді до того
були й залишаються догматико-канонічні неузгодження, важкі історичні рахунки
та брак доброї волі. Виразниками цих претензійностей на церковних теренах
України вже віки поспіль виступають носії православної, римо-католицької та
греко-католицької ортодоксій. Сюди ж зараховуємо й численні протестантські
громади – християн різної деномінаційної належності, більшість з яких спізнала
на собі гніт правових обмежень, становище вигнанців і навіть силу репресивних
заходів у різні часові періоди історії України, а поготів за радянської влади.
Третю категорію українського громадянства складають новочасні іновірці,
поява яких на релігійній карті України стала можливою лише з проголошенням
нею державного суверенітету. Ця спільнота ще дбає про закріплення своїх позицій
на нових місійних теренах і духовно осідлими прочанами, бува, характеризується
вкрай непривабливо.
І такий стан речей доволі легко пояснити. Адже їм, українським вірникам,
під якими, передусім, розуміємо православні клір та паству, нерідко здається
образливим, що, звільнившись з-під ідеологічних «лещат» радянської опіки, вони
потрапили в зону дії нової історичної необхідності, закрою «чужого», масштабу
значно ширшого, а точніше потрапили в ситуацію, за якої душа того, хто немало
потерпів від радянської системи релігійних передвзять, піддається апробації чи ж
стає об’єктом експериментів місіонерів з усіх усюд, які приїжджають в Україну
й, бува, проповідують те, на що часто-густо в країні з багатовіковою християн
ською традицією міг би пристати лише неофіт. Болісно сприймається ними й те,
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що за благовидним бажанням надати допомогу державі з перехідною економікою
матеріально зубожілі українці різного віку та статі платять найдорожчим –
ціною духовною. Не дивно, що таке становище на побутовому рівні, там, де
воно фактично і обростає філософією життя, іноді млоїть релігійне сумління
тих, хто побоюється гібридизації українського духа чи ж псуття того єдиного,
«патентованого», перевіреного віками духовного покорму, кому здається, що зрада
прописаному й засвоєному методу духовного уздоровлення призведе до втрати
ідентичності, підірве коріння українського древа життя і, зрештою, спотворивши
її провіденційну місію, знесилить національну потугу.
Опосередковане відношення до нашої теми мають і події, появу яких
спровокували колишні, а також новопосталі незгоди і з актуалізацією яких
було до мінімуму скорочено період пострадянської ейфорії. І сталося так не без
упущень та провин духовенства, у тому числі єпископату, який не зумів запобігти
шерезі розколів та міжцерковних з’ясувань, чим, певна ж річ, збентежив чуйні
душі, затьмарив їх релігійну «очарованість», а за частиною віруючої спільноти
не без підстав закріпив наличку конфесійного середовища, пріоритети якого не
в останню чергу визначала політична складова. При цьому наважимось вказати
на доволі часто практиковану, хоча й документально важкодоказову тенденцію,
під якою розуміємо небезпеку зрощення Церкви й грошового капіталу, чим,
властиво, Церква, як духовний інститут та незаперечна школа мудрості й
боговдосконалення, неабияк скомпрометувала своє спасенно важливе призна
чення у свідомості довірливого на політичні плітки громадянина радянської
формації. Принаймні, з огляду на солідну фінансову підтримку церков окремими
бізнесовими структурами, а поготів новочасними спонсорами сумнівної
моральної репутації, деякі церковно-релігійні утворення правомірніше, а можливо
й виправдано було б називати своєрідними фінансовими придатками, де легалізу
ються («відмиваються») значні кошти тіньової економіки і де заодно перепліта
ються політичні інтереси олігархічних кланів та впливової ієрархії. Наївно було
б при цьому вважати, що такі, нехай поодинокі, випадки відображають лише
економічний бік «парафіяльного» питання, як і вірити, що державі й суспільству
зовсім байдужі ті душпастирі, справжнім ідеалом яких стали гроші, а їх природні
нахили та істинні уподобання краще сполучаються з розмовами про кошти,
офшорні зони чи ж валютні операції, ніж з розмірковуваннями про шляхи
духовного вдосконалення, стяжання карбів Духа Святого, чи ті ж таки духоосяг
нення, що уможливлюють подолання важких життєвих труднощів перехідного
періоду. А їх, як відомо, ніколи не бракувало, тим більше зараз, в період
економічних скрут та зубожіння мільйонів громадян України. Хіба ж бо не через
байдужість та недбання як привладних світських сфер, так і духівництва тисячі
тисяч охопила депресія, нігілістична ураженість, неприховане роздратування та
апатія, що млоять сумління кинутих напризволяще?! І чи то не їх, тут, в Україні, на
нашій, уже своїй землі, заскочив і тримає в своїх невідпорних тенетах безнадійний
«апокаліпсис», змушуючи розчарованих, зубожілих та безправних громадян
залишати рідну землю в пошуках кращої долі. І хоча мовиться не про єдину, а
можливо й не про головну причину масової еміграції, яка вже набула мільйонних
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масштабів, ті, ізгої чужої сторони, як і ці, в рідних кресах сущі, вельми болісно
переживають самотність пори великого сподівання та згасаючих надій і нерідко
через зайнятість душпастирів кадінням владоймущим. При цьому можна тільки
здогадуватися, який відсоток серед них складають «духовно безпритульні», ті,
хто, немовби дрейфуючий айсберг, опинився у вільному плаванні, напрямок
якого залежить то від ледь помітної підводної течії церковних заохочень, то від
примхливого вітру історичних змін та політичної кон’юнктури. Не дивно, що
за такого стану новоявлені релігійні громади почуваються в Україні все певніше
і сприймають її за землю обітовану, а іноді й cпогорда дивляться на неї, як на
незайманий край, на таку собі недовідому землю.
Виходячи з вище зазначеного, Україна на її нинішньому етапі
себепізнання та самовизначення мала б подбати про нарощення та мобілізацію
власного духовного потенціалу. А що така необхідність мала б уже давно правити
за національний пріоритет, доводити зайве хоча б у контексті неоімперського
виклику сучасної Росії, виклику, в контексті якому юрисдикційній складій
надано виняткового релігійного значення і який ось уже мало не третину
сторіччя доби новітньої української незалежності становить камінь найбільшого
міжправославного спотикання. Щоправда, Україна нині стоїть як ніколи близько
до того, щоб успішно скласти цей, один з найважчих іспитів у своїй нелегкій
історії. Адже, сповнюючи заповітну мрію українського народу, після майже
тридцятирічних очікувань та митарств, спричинених суперечками довкола
канонічності/неканонічності постання Української Православної Церкви
Київського Патріархату (вже не кажемо про запеклий спротив Російської
Православної Церкви, яка вживає всіх можливих і неможливих заходів по
недопущенню історичної невідворотності!), Константинопольський патріарх
Варфоломій І за підтримки переважної більшості предстоятелів автокефальних
Православних Церков благоволить наразі надати Українській Православній
Церкві довгоочікуваний Томос, тобто сподобити її честі рівнодостойної з-поміж
інших чотирнадцяти автокефальних Православних Церков. Але в означеної
проблеми існує й зворотний бік медалі. Принаймні, в Україні свідомі, що
надання Томосу – це тільки відновлення Божої та історичної справедливості і
воднораз не більше ніж шанс. Тому допоки пестяться небезпідставні мрії щодо
визнання автокефального статусу багатомільйонної Української Православної
Церкви, маємо почуватися і невимовної втіхи, і відповідальності та зобов’язань,
які випливатимуть з благовоління «першого серед рівних». Бо ходить аж
ніяк не про переможця й переможених, під оглядом чого вдатнішим тільки
що й випаде спочивати на лаврах, а, насамперед, про вікопомний акт, яким
буде легітимізовано та конституйовано богонатхненну діяльність Української
Православної Церкви, тобто того церковного утворення, що визнає Томос та
стане його органічною частиною. Тим самим буде не тільки знаменовано новий
етап розвитку однієї з найбільших Церков православного світу, а й покладено
початок її напруженій праці, що мала б, насамперед, бути спрямована на розвиток
української православної богословської школи, а конче на узасаднення власної
української питоменності, чи пак національного субстанційного «я» в його
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вертикальній («Бог і шляхи богопізнання», «Бог і сфера божественного»…) та
горизонтальній («Православ’я і постмодерний світ», «Православ’я і міжнародні
відносини», «Православ’я і пастирське богослів’я», «Православ’я і сучасна
культура», «Православ’я і екуменічний рух епохи глобалізації», «Православ’я і
мусульманський фактор», «Православ’я і гендерна проблематика», «Православ’я
й історична пам’ять», «Православ’я і наука та прогрес»…) проекціях.
Втім, мовиться радше про ті процеси і тенденції та з них випливаючі
завдання, які лише потенційно, за певних умов, можуть стати реальністю,
ба й фактором впливу на українське релігійне життя, стати тією величиною,
причинна залежність якої напрочуд вдало відображена Н. Яковенко у статті
«Чоловік добрий» і «чоловік злий»: з історії ментальних установок в Україні кінця
XVI– середини XVII ст.»: «Вчинки людей, – зазначається в ній, – мотивуються
не надчасовими універсальними категоріями, а стереотипами, ціннісними
орієнтирами цієї епохи, «звичками свідомості», інакше – картиною чи «моделлю
світу», що визначає поведінку людини і в латентній формі відображає її основні
концептуальні уявлення і поняття» [17, с. 52].
Поки ж бо, підтверджуючи власне розуміння сучасної української ситуації
в церковно-релігійній сфері словами В. Табачковського, можемо досвідчити: з
розгортанням процесів демократизації, які припали на початок 90-х років ХХ
сторіччя, «плюралізм духовностей сприяв децентрації цього поняття та утвер
дженню безлічі «силових центрів», кожен з яких вбачав себе автономним щодо
інших» [14, с.19]. Тому, попри благовидість всього того, що зазвичай пов’язується
з добою українського духовного відродження, не варто нехтувати й колізій. Адже,
поважаючи й бажаючи пристати на цінності західноєвропейської цивілізації,
маємо усвідомлювати, що вона в духовному сенсі нині уражена постмодерною
кризою, за якої:
- розкол між життям і культурою перетворився на жорстку дихотомію і
навіть антиномію;
- конфлікт між життям і культурою вирішено цілковито на користь життя,
аксіологічним самовиправданням та самоцінністю якого стали ангели сексу,
розкошів та грошей;
- у постмодерному поліфонізмі діагнозів та перспектив розвитку західної
цивілізації плекається ідея «утвердження ексцентричного світобачення» [13,
с.305] як онтологічного атрибута техногенної цивілізації чи ж такого духовного
розвитку особистості, що прагне «довершеного життя разом з іншими і для інших
у справедливих ситуаціях» [Там само. – С. 302];
-  ексцентризм відкриває інтерсуб’єктивну перспективу розвитку
духовності людини з їй властивими турботою, відповідальністю та справедливістю
[Там само. – С. 302], однак не убезпечує від карнавалізації життя, за якої сакральне
втягується в орбіту гріховного, а бажання та потреба їх задоволення виступають
«головними ідолами сучасної людини» [Там само. – С. 324], орієнтуючи її на
корисне, незвичне, нове;
- нівелюються не тільки абсолютні, але й життєві цінності, внаслідок чого
горизонт духовного самоздійснення особистості фатально обмежується, а втрата
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потреби в істинному, справжньому, спасенно важливому, вічному замінюється
культом «життя поза його змістом» [Там само. – С. 320];
- гасло «Все, все і негайно!» виступає максимою постмодерної драми,
за якої і в якій ніщо (= людина) має здійснитися через повсякденність, що
не потребує жодних підвалин та призводить до змішування й псуття самого
співвідношення між цілями й засобами життя [3, с. 77];
-  «байтний» принцип свідомості сучасного споживача Інтернету, як і
кібернетична культура, фактично обумовили постання «електронного аналога
світу» [13, с. 333], а з тим підміну реального світу віртуальним, у якому божест
венна здатність «підміняється» імітативно-людською.
Тобто, переймачись піднесенням української релігійної духовності
на етапі євроінтеграційного самовизначення, усі в Україні сущі мали б
усвідомлювати, що європейське тло як перспектива в його цивілізаційному вимірі
не таке вже й сприятливе, оскільки постмодерн загрожує перетворити духовність
на фікцію, за якої не так уже й рідко втрачається вища доцільність, а з тим і сенс
земного існування людини. Однак йдеться про об’єктивно зумовлений стан речей
глобального масштабу, який не може бути обійдений нашою увагою, позаяк
базові цінності епохи постмодерну хоча й іще не встигли стати даністю, проте,
кажучи образно, вже стукають у двері українського буття. Тому, не переймаючись
питаннями зразка: «Хто завів західну цивілізацію у нетрі духовного туману й
невизначеності?», «Чому, йдучи дорогою егопрагматизму, людина християнського
Заходу релігійно споневірилась?» і «Кому маємо відписати сумнівну заслугу в
тому, що типовий європеєць готовий радше пов’язувати майбуття з маєтними
успіхами цивілізації, з культом насолод та «звабами «шмаття», ніж з духовністю
в її релігійному сенсі?» – визнаємо необхідною саму потребу подібних рефлексій
і в Україні і то як з боку тих, хто вірить, що в людині її божественною природою
закладено релігійний ген, так і тих, хто переконаний, що духовність формується
під виключною дією соціо-культурних, суспільно-політичних, загальноідео
логічних, економіко-правових та інших факторів
При цьому, запобігаючи можливому спрощенню підходів до з’ясування
численних аспектів української релігійної духовності, а також розуміючи, що
без усвідомлення минулого та поточних перебіжностей не осягнути прийдешнє,
маємо застерегтися, що таке завдання не може скидатися на самомету і зводитися
лише до спогадування пережитого та до означення його духовних ідеалів, тобіж
до того, що виступало остоєю в часи випробувань, було, так би мовити, незрадним
орієнтиром на шляхах і перехрестях вітчизняної історії. Йдеться передусім
про необхідність етнонаціонального самоусвідомлення та визначення стратегії
духовного розвитку українського народу, з осягненням якої буде легше збагнути
й потреби дня сьогоднішнього і, зрештою, про ті поривання, які асоціюються
з кращими прагненнями українського генія на осяжну перспективу. У цьому
контексті нам здається слушним іще раз вказати на суспільно-політичний зріз
сучасного життя та умонастрої конфесійно порізненого соціуму, а поготів
на значне кількісне зростання віруючого загалу в Україні; вихід з підпілля
кліру та пастви Української Греко-Католицької Церкви, розгортання мережі
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протестантських відгалужень, появу в Україні речників найрізноманітніших
деномінацій неорелігійного кшталту…, тобто вказати на той плюралізм думок,
чувань та сприйняття, як і їхнє тло, мотиваційний підтекст якого породжений або
прагненням відновити історичну справедливість в умовах правової рівності усіх
без винятку зареєстрованих в Україні релігійних організацій, або ж відбутися
на нових місійних теренах будь-якою ціною. І мовиться про це наразі тому, що
крім ейфорії, яка запанувала в українському суспільстві зі зняттям радянських
заборон та обмежень, значній частині кліру та його пастви так званих традиційних
церков вельми нелегко адаптуватися до нових реалій, цілепокладання яких
мали б узгоджуватися з принципами демократії в її західноєвропейському
наповненні. Принаймні, як показала життєва практика, навіть до тих положень
Конституції України та відповідного Закону, якими гарантувалася свобода
совісті, віросповідання та релігійного вибору кожному громадянинові України,
окремі реципієнти поставилися доволі стримано і не в останню чергу тому, що
досягнення західноєвропейської цивілізації імплементувалися на здебільшого
одноконфесійному (чи то православному, чи то греко-католицькому!) ґрунті
України, де вірники традиційно виходили з позиції єдиної, істинної релігії, до
якої вони, зазвичай, належали. Хоча, звичайно ж, таку засаду певної частини
українського соціуму не варто перебільшувати, адже, перебуваючи в релігійних
пересправах, які здебільшого перетиналися на лінії православно-католицьких
координат, українці в своїй більшості віки поспіль (і дотепер, і зараз!), не стільки
акцентувалися на богословській незглибимості спірних питань православнокатолицького дискурсу, скільки обстоювали ідеали соціальної справедливості
та любові до ближнього з невдоволеннями устроєвого та соціально-політичного
характеру включно. У вимірах, що їх можна б достосувати до українського
зрізу церковно-релігійного життя сучасності, а конче до розмови про складну
типологію української релігійної духовності, це мало б означати:
- легітимація релігійного чинника в житті українського суспільства, як
і активне розгортання церковно-релігійного процесу в пострадянській Україні
мали б, безперечно, вітатися;
- вдихаючи віковічний «аромат свого народу» [15, с. 228], вірники різних
релігій, церков та деномінацій самим фактом власної присутності на церковнорелігійному полі України підтвердили обґрунтованість дослідницьких висновків
щодо релігійності українського народу як однієї з визначальних рис його вдачі;
- у комплексі з потребою подолання стереотипів «радянського» мислення
і насамперед «матеріалістичного азарту» колишніх ідеологів КПРС, релігійний
поліфонізм з його конфесійно-деномінаційною різноспрямованістю неуникно
входитиме у суперечність з домаганнями тих репрезентантів, які прагнутимуть
адекватної самоідентифікації українського народу;
-  вибудовуючи стратегію партнерських відносин на демократичних
засадах цивілізаційного поступу, Українська держава в імені своїх очільників
мала б усвідомлювати, що якими б миролюбивими не були інтенції та риторика
численних церковно-релігійних утворень, їх ексклюзивістська психологія
мислення, а бодай би їх відмінні погляди на доцільності власного виникнення,
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особливості віронавчання, історію становлення, розуміння покликаності та
поточних завдань, таять у собі доволі потужний конфліктогенний потенціал;
- на сучасному етапі церковно-релігійного розвитку в Україні особливого
значення набуватиме сама здатність врахувати історично змінний характер
духовності, конфесійно-деномінаційна множинність якої в силу специфічних
церковних потреб та релігійних переконань вже встигла спричинитися до
ескалації міжцерковного напруження;
-  незалежно від пістрявості конфесійно-деномінаційної мозаїки, якою
представлена конфесійно-деномінаційна мапа України, видається безперечним,
що провідні контури української духовності залишатимуться сталими
прикметами національної вдачі, а їх ментальним остовом виступатимуть жага
свободи й правової рівності, емоціоналізм й імпозантність, сентименталізм і
чутливість, ліризм й артистизм, барокова епатажність та прагнення до великого,
безмежного, тоді як християнський стрижень й надалі становитиме православна
та греко-католицька аксіології мислення;
-  якими б потужними не були зовнішні фактори доби глобалізації,
християнський стрижень України й надалі становитиме православна та грекокатолицька аксіології мислення;
- застерігаючись на необхідності чіткого розмежування рольових функцій
держави та церкви в делікатній сфері релігійного домобудівництва на сучасному
етапі цивілізаційного розвитку України, треба пам’ятати і про ризики, на які
наражають себе різні релігійні утворення, а конче Православні Церкви різної
юрисдикційної належності, що не позбулися історичної звички спиратися на
політичні «плечі» держави;
- облюбовуючи ідею симфонії двох, тобто церковної та світської влад, як
і позискуючи з фінансового сприяння бізнесових структур сумнівної репутації,
деякі церковно-релігійніі організації вже встигли подостатком підірвати резерв
довіри до спасенної місії Церкви, а з тим не дозволили запанувати релігійній
свідомості в умах значного числа духовно спраглого суспільства.
Тож, спираючись на зазначене, неважко виснувати, що:
- проголошення Україною державної незалежності стало не лише новою
точкою відліку її історії, але й потужним каталізатором активізації релігійного
феномена, а відповідно і його актуалізації;
- необхідність вивчення української релігійної духовності можна сміливо
зарахувати до числа актуальних бодай під оглядом того, що намагання з’ясувати
«Хто ми?», «Чого прагнемо?», «Що нам потрібно?», «Яким шляхом і куди маємо
прямувати далі?», «В який спосіб воліли б пришвидшити омріяне й подостатком
вистраждане процвітання?» і т. д., і т. п., що саме єврошестя України неодмінно
наражатиметься на об’єктивні труднощі, а то й зарясніє рецидивами, що
стануть на заваді до успішного розгортання в Україні державотворчого процесу,
сполучаючись з політичною злободенністю гамлетівського «Бути чи не бути?»
Україні членом Світової торгової організації (СТО), Європейського союзу (ЄС),
НАТО або ж з не менш важливими внутрішньоукраїнськими проблемами, що
їх зумовили довколамовні дебати, поділ Українського Православ’я за юрисдик
ційною підпорядкованістю тощо;
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- Україна є поліконфесійною державою, а це означає, що її громадяни
мають різні релігійні переконання та церковні потреби, які з огляду на віки
української бездержавності і тим викликану гіпертрофію національних начал,
доволі часто пояснюються етнічною належністю або перебувають у залежності
від політичних уподобань та ідеологічних симпатій;
-  в самій природі релігійного вияву, й особливо в його українському
контексті, що позначений гостротою внутрішньоправославних та несумісністю
міжконфесійних модусів буття, закладена чи ж потенційно присутня
контроверзійність існування, миротворча візія якого може знайти ідеальне
вираження хіба що на законодавчому рівні (в конституційних положеннях та у
відповідних підзаконних актах);
- проблемне поле української релігійної духовності позначене різними
стратегіями духовного самовизначення, в контексті якого навіть свобода совісті
та релігійного визнання, що знайшли своє законодавче закріплення у більшості
донедавна радянських республік, іноді викликають неоднозначні підходи,
сприйняття, оцінки на різних рівнях суспільної «ліствиці»;
-  актуалізація української релігійної духовності, її відродження та
розвиток – це не пряма дорога до загальнонаціонального «благоденствія», адже
саме її поліфонічні вияви не тільки не виступають, але й заледве чи можуть
виступати гарантією, з якою може ототожнюватися краще українське теперішнє
та ідеальне завтра;
-  незважаючи на конфліктогенний потенціал, що криють у собі різні
типи духовності, виходячи з їх конфесійно-деномінаційної передзаданості,
альтернативи релігійній духовності бути не може, позаяк тільки вона може і
здатна запобігти витискуванню «духу з буття людини як персонального, так і
соціального» [13, с. 304 – 305], а з тим сприяти актуалізації його буттєвої  потреби
на всіх життєвих рівнях;
-  за умов, коли процес релігієтворення набув нечуваних масштабів, а
великі світу цього зовсім не приховують спроб реалізувати у житті державні
програми з онаціональнення усіх без винятку наявних у країні релігійних
організацій (чого лише варта програма «китаїзації»!), похвальна практика
дотримуватися первісного і давнього навіть у обрядовій сфері, до чого особливо
схильні правовірні християни України, може стратитися на своїй конечній рації,
а відтак, в осяжній перспективі переглянута як данина минулого і приведена у
відповідність до сучасних потреб.
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Ієромонах Андрій Абрагамович –
караїм-студит в УГКЦ, дядько двох повстанців
Українська Греко-Католицька Церква – найбільша східна католицька
Церква. Уже її назва вказує на середовище, в якому вона служить і якому доносить
євангельські правди. Утім, назва «Українська», а в давнину «Руська», аж ніяк
не означає те, що Церква є якоюсь закритою інституцією – клубом виключно
українців (давня самоназва народу «руські», «русини»). Це доводить сама історія.
У католицькому/вселенському дусі УГКЦ здавна єднала та єднає в служінні Богу
як українців, так і євреїв, поляків, росіян, словаків, угорців, румунів, німців,
британців, представників багатьох інших народів на землях України і в діаспорі.
Добре відомим є приклад митрополита Андрея Шептицького – свідка й пророка
того, що пробування на стику української і польської культур може збагачувати
та зближувати. Зближувати всупереч міфологіям, котрі – навіть якщо їх носії
не говорять про це відкрито – силуються заперечити слова Ісуса: «…щоб усі
були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об’єднані…» (Ів.
17,21). «В нас», себто в любові, бо «Бог – любов» (1 Ів. 4,8). Історія УГКЦ, якщо
до неї приглянутися, – це також прагнення вірних засвідчувати любов до Бога і
ближнього своїм життям і смертю. У низці відповідних прикладів важливе місце
займають свідчення синів та доньок спільноти караїмів – тюркомовної групи, яку
одні дослідники відносять до визнавців особливої течії юдаїзму, а інші виділяють
як вірних окремої авраамічної релігії – караїмізму.
Отож, згідно з традицією, умілі торговці караїми з Криму оселилися на
теренах сучасної Західної України (переважно Галич, Луцьк та околиці) ще у
княжі часи, за короля Русі Данила у ХІІІ ст. Їх спільноти збереглися до середини
ХХ ст. і перебували у постійному культурному обміні з народами-сусідами.
Українці, поляки, вірмени, євреї, німці, караїми жили поряд, спілкувалися,
вели спільний бізнес, сварилися, воювали, мирилися, одружувалися, ходили на
похорони рідних одних та інших. Дійсно, усі жили передусім своїми традиціями і
культурною пам’яттю, але також обмінювалися ними. Коли прийшло драматичне
ХХ століття з його двома світовими війнами і конкуренцією, часто, але далеко
не завжди, взаємовиключних національних проектів, то представники народів
і спільнот-меншин на цих теренах в силу своїх життєвих досвідів займали ті
чи інші позиції. Так сталося і з караїмами Галича та околиць: уже на початку
згаданого століття частина їх українізувалася, частина полонізувалася – це не була
мімікрія, а наслідок життя у конкретному культурному середовищі. Такою є доля
численних меншин та діаспор. Тож не дивно, що й галицькі караїми боролися
за вільну Україну в рядах ОУН; не дивно, що багато з них, як і українців, між
іншим, під час «обміну населенням» між Польською Народною Республікою та
Українською Радянською Соціалістичною Республікою обрали шлях виїзду до
«м’якшого комунізму» Польщі [16; 20]. Люди прагнули жити і не потрапити на
Сибір. Але були й особливо знакові долі – приклади тих, хто «світив» іншим.
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З численних історій буття караїмів в українському народі досі нерозказаною
залишається оповідь про ченця Студійського уставу Андрія Адама (ЗахаріюшаСімхи) Абрагамовича, який тихою жертовною працею і терпіннями, котрих
зазнав від комуністичного тоталітарного режиму, заслужив на вдячну пам’ять
наступних поколінь.
Джерельну базу для відтворення біографії та географії служіння о.
Абрагамовича становлять документи з архіву польського Інституту Національної
пам’яті, хроніка монастиря Студійського уставу в Лужках 1898–1931 рр., деякі
збережені документи самого о. Абрагамовича, зокрема, його листи, свідчення
сучасних караїмів – нащадків караїмської галицької громади, свідчення нащадків
його брата Ізидора, а також праці істориків про переслідування Церкви у
комуністичній Польщі, серед яких виділяються роботи Ігоря Галагіди та Михайла
Козака; двотомник о. Богдана Праха, присвячений долі духовенства Перемиської
єпархії та Апостольської Адміністратури Лемківщини, а також праці дослідників
з історії тих монастирів Студійського уставу, де служив о. Абрагамович.
***
Хрещення, чернецтво і місця служіння:
Скнилів, Дев’ятина, Унів, Зарваниця
Майбутній студит-караїм народився у селі Нові Кінчаки (тепер Кінчаки)
за 12 км до Галича. Його батька звали Мордехаєм (1860 р. нар.), а матір –
Сарою/Самеляш (1862 р. нар.). Мати походила з родини Самуеловичів. У сім’ї
Абрагамовичів, як свідчив сам герой цієї статті, було четверо дітей. Найстарший
син – він сам – Захаріюш-Сімха народився 5 січня 1885 р., донька Ребека
народилася 9 липня 1886 р., другий син Мойсей народився 8 січня 1890 р. і
наймолодша донька Девора/Дебора/Доміцила народилася 21 жовтня 1895 р. [2;
цей же протокол опублікований у 9, с. 165-166].
Село Нові Кінчаки було в ті часи, та й залишається у наші дні, невеликим.
Про нього навіть немає статті у детальному «Словнику географічному Польського
королівства…» Утім, у цьому виданні згадані інші Кінчаки– група домів у селі
Татари (тепер Залужани) Самбірського повіту. Вони могли бути першими, тобто
«Старими», Кінчаками. Загалом життя Нових Кінчаків і тих його жителів, які були
караїмами, оберталося довкола центру караїмської громади у Галичі й Залукві
над Дністром. І от четверо з шести членів родини Абрагамовичів одночасно
охрестилися на почату ХХ ст. Стисло, але дуже чітко про ці роки розповів сам
о.Абрагамович під час допиту співробітниками польських спецслужб 15 жовтня
1948 р.:
«Я народився 5 січня 1885 р. у селі Нові Кінчаки Станиславівського
повіту. Мій батько Йосиф походив з племені караїмів, що жили у селі Залуква
коло Галича. В Галичі було поза двадцять родин караїмів. Мали свою кенасу
(храм) і рабі (священика). Батько у 1903 р. прийняв греко-католицьку віру разом
зі мною, другим братом і сестрою. Батько змінив ім’я Мордехай на ім’я Йосиф, я
мав ім’я Захарія – змінив на Адам, брат був Мойсеєм – змінив на Ізидор, сестра
Ребека – на Ольга. Батько з нами [братами] вступив до монастиря ОО. Студитів у
Скнилові коло Львова. Мати тільки з молодшою сестрою Доміцилою залишилася
при вірі караїмській і до монастиря на пішла» [2].
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Зрозуміло, що представникам репресивних органів студит розповів
не все, а те, що розповів – узагальнено та про відомі речі. Хроніка, написана
настоятелем монастиря в Скиті св. Андрея Студійського уставу в Лужках о.
Теофаном подає: «В 1902 р. вступив до монастиря Посадник міста Галича П.
Йоан Абрагамович (вдовець) з двома синами, з котрих старший є теперішний
священик, т. є. о.Андрей, а другий – брат Ігнатий» [1, с. 251]. Це повідомлення,
як ми побачили, перечить свідченням о. Абрагамовича на допиті.

Отець Андрій Абрагамович (в центрі), син Ізидора Абрагамовича Остап
Абрагамович (справа стоячи), дружина Остапа Надія Абрагамович (з дому
Гаврилко – дочка громадського та військового діяча Михайла Гаврилка) – вона
сидить на землі зліва з песиком на руках; сестра Остапа Кизимира (справа
сидить на землі), дружина Ізидора Абрагамовича Ольга (справа, сидячи на
кріслі), Олена Гаврилко (з дому Гордієвська; зліва, сидячи на кріслі). Травень
1944 р., с. Королева Руська. Фото надане п. Орестом Абрагамовичем
Захаріюш-Сімха Абрагамович (майбутній ієромонах-студит Андрій)
закінчив 6 класів народної школи – вочевидь, у Кінчаках або Залукві. До
монастиря він вступив у 1904 р., а вже наступного року склав перші чернечі обіти
і прийняв ім’я Андрій. Вічні обіти (схиму) він склав у 1908 р., але примітно,
що згадана монастирська хроніка подає іншу дату цієї важливої події, а саме 11
листопада 1907 р. Уже 9 травня 1909 р. (за хронікою це сталося 11 листопада 1908
р.) чернець отримав єрейські свячення від митрополита Андрея Шептицького у
каплиці монастиря студитів у Львові [1, с. 256, 258; 2, арк. 3; 18, с. 24].
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Чернече служіння уродженця Кінчаків упродовж 1907–1909 рр.
відбувалося у Скнилові, в лаврі святого Антонія Печерського. Там же він
студіював богослов’я. У 1909 р. монах став вікарієм і наставником новиків – тих,
хто тільки-но вступив до монастиря і починав свій чернечий шлях [1, с. 260; 7,
с. 556].
1909–1911 рр. о. Андрій служив далеко від батьківщини: для українців
греко-католиків у Боснії на Балканах. У Кам’яниці було засновано монастир
студитів, і з 1909 р. у цьому селі ченці заснували школу для 30 українських
дітей. У закладі щоденно по дві години навчання проводив о. Абрагамович, пише
Степан Качараба у статті про опіку ГКЦ над українськими емігрантами у Боснії
та Герцеговині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Також о. Андрій і о. Йосафат
Ковальчук служили у парохіях, розкиданих на значних відстанях одна від іншої
[7, с. 556; 10; 15, с. 278, 280].

Церква у селі Кам’яниця в Боснії та Герцеговині, в якій служили студити,
зокрема о. Андрій Абрагамович. Світлина з Історичного архіву УГКЦ
у Римі (ф. 2, оп. 4а, спр. 145, арк. 48)
«Безнастанно подорожую з Кам’яниці на Дев’ятину, з Дев’ятини на
Хорвачани, звідтам на Бачву, а потому знов додому», – писав о. Абрагамович
митрополитові Шептицькому [цит. за 15, с. 276].
До слова, парохію у Дев’ятниці заснував о. Андрій Сеґеді, а допомогу на
будівництво церкви там надав митрополит Андрей Шептицький, який уперше
відвідав вірних своєї Церкви в Боснії у 1902 р. Храм збудували в 1903 р. У 1911р.
Дев’ятинську парафію в о. Андрія перебрав о. Юрій Колодій, який також прийшов
із Галичини [15, с. 279]. Отець Абрагамович повернувся на батьківщину і станом
на початок Першої світової війни сповняв служіння настоятеля монастиря у
Скнилові. Із воєнними подіями серпня 1914 р. пов’язана трагічна ситуація, що
сталася у монастирі з вини угорських вояків, які розквартирували в Скнилові та
взялися арештувати студитів:
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[…] «І так, як найгірших злочинців, під сильною зі злостию, на остро
з багнетами попровадили всіх братей до Львова. Всіх монахів разом було 17
осіб тоді в Монастири, бо деякі якраз були у Львові. Тоді попередний Отець
Настоятель Нікон був виїхав до Монастира в Босни, а в Скнилові настоятелем
був о. Андрей, бр. Мирон, бр. Юстин, бр. Єроним, бр. Макарій, бр. Георгій, бр.
Гавриїл, Спирідон, Арестарх, Неомист і. т. д. Коли тих бідних братей гнали
до Львова, де по дорозі страшно били прикладами карабінів, а брата Пахомія
оден мадяр пробив багнетом у плечі, брат упав, кров сильно ллялась, тоді якось
загамували і заставили двом братям, щоб несли єго на стацию у Львові. Отця
Андрея Настоятеля оден мадярський офіцир у Львові на стациї так сильно вдарив
чоботом в живіт, що о.Андрей впав на землю і зімлів, і така доля була майже всіх
братей. Тепер ті війська, що були в Скнилові по квартирах, кинулись рабувати
Монастир. В першій мірі сама старшина мадярська, як люди Скнилівські то
бачили і пізнійше оповідали нашим монахам по приході москалів, що кинулися
до каплици і знищили кивот, ключика не могли знайти, а кинули до підлоги,
покололи багнетами, Найсвятіші Тайни збезчестили в той спосіб, що порозкидали
по підлозі і топтали чоботами і при тім кляли по-мадярськи, а золоту пушку, в
котрій переховувалися Найсвятіші Тайни, і ще 2 золоті чаші, фелони, стихарі,
обруси забрали, а книги пірвали і все понищили, фелонами накривали коні, і
самі пяні вбиралися в них і ходили по хатах в селі» [1, с. 271-272].
У 1918 р. о. Андрій Абрагамович перебував у Львівському монастирі
Студійського уставу. В 1924 р. зустрічаємо його спершу в Унівському монастирі, а
відтак – в студійському монастирі св. Йоана Хрестителя в Зарваниці. Орієнтовно з
1927 і аж до 1931 рр. він знову служив в Уневі. Будучи ченцем Унівської лаври, у
цей же період, згідно зі зведеним шематизмом Львівської архиєпархії, укладеним
о. Дмитром Блажейовським, караїм-студит був адміністратором парохії у селі
Коростів Скільського деканату Львівської архиєпархії. Це служіння тривало
орієнтовно з 1930 р. і до 1931 р. У 1932–1933 рр. він був намісником монастиря
у Зарваниці. Як подають дослідники, у 1935–1939 рр. о. Абрагамович служив
завідателем (адміністратором) парохії у тому ж Коростові, що й раніше. Утім,
повідомлення про призначення о. Андрія до Коростова опублікували у середині
жовтня 1936 р. [1, с. 276, 284; 6; 7, с. 556; 18, с. 94].
Осібною сторінкою служіння о. Абрагамовича стала його участь у
заснуванні монастиря Св. Пророка Іллі в Дорі на Гуцульщині – обителі, що в
часи комуністичних переслідувань вистояла у підпіллі і відроджена діє досі.
Цей монастир заснували завдяки жертовності фундаторів – подружжя Іллі та
Іванни Кокорудзів та за благословенням митрополита Андрея Шептицького. І от
коли наприкінці серпня 1935 р. в Дору прибули перші ченці, то це були Андрій
Абрагамович і Созонтій Телішевський. Уже в жовтні до них долучився брат Петро
Чучман, з яким історія монастиря була пов’язана упродовж багатьох наступних
десятиліть аж до виходу з підпілля. Натомість о. Абрагамович отримав інше
служіння [13; 19].

95

Авраамічні релігії в Україні ...
Друга світова війна, трагедія українців у Польщі й арешти
о.Абрагамовича
Друга світова війна, яка почалася у 1939 р., для населення Західної
України ознаменувалася не тільки входженням краю до УРСР, а й початком
репресій проти Церкви. Того ж року о. Абрагамович був призначений на служіння
сотрудником у парафію Плеників Унівського деканату Львівської архиєпархії
(тепер Перемишлянський район). Там служив до 5 грудня 1942 р. У грудні 1942-го
о. архимандрит Климентій Шептицький відправив студита-караїма на служіння у
парохію в лемківському селі Флоринка біля Нового Санчу Грибівського деканату
Перемиської єпархії (тепер Новосондецький повіт Малопольського воєводства).
Відомо, що у Флоринці станом на 1939 р. було 286 вірних греко-католиків. Там
же, у Королеві Руській, діяв монастир студитів, який о. Абрагамович очолив із
січня 1943 р. [2, арк. 3; 14, с. 29; 18, с. 94].
Коли нацизм і фашизм у Європі зазнав поразки, на значних теренах сходу
континенту укріпився комунізм. Домовившись про західні кордони радянської
України та СРСР, Сталін і комуністична Польща взялися також вирішувати
«українське питання». Українців, у тому числі лемків, почали спершу добро
вільно, а відтак і примусово виселяти з їх рідних земель у Карпатах та на
Прикарпатті – спершу до УРСР, потім на західні землі Польщі. У таких складних
обставинах на початку травня 1945 р. о. Абрагамовича перший раз арештовує
польська влада, але таки відпускає. Священик продовжує служити у Флоринці,
обслуговує вірних лемківських сіл Берест та Боґуша (тепер Новосондецький
повіт Малопольського воєводства). До останнього, як згадували вірні, він ходив
босоніж. Коли ж навесні 1947-го дійшло до масового і примусового виселення
в рамках операції «Вісла» українців із сусідніх з Флоринкою сіл Ставище,
Снітниця та Брунари, то він не міг залишитися байдужим. Чернець виходив до
шляху у Флоринці, яким гнали українців на західні землі Польщі, та окроплював
їх свяченою водою [14, с. 134, 138; 17, с. 8; 18, с. 94]. Як писав Ґжегож Мотика
у статті «Українська Повстанська Армія та акція «Вісла»:
«А УПА? Це була суто локальна проблема, яка з військового погляду
мала обмежений масштаб і якій не надавали політичного й загальнодержавного
характеру […]. Врешті проблему української партизанки постановили розв’язати
переселенням – влада була зацікавлена не просто в ліквідації УПА, вона хотіла
цілковито позбутися проблеми української меншини» [цит. за 8, с. 103].
Ці слова виразно відображають бажання польської влади того часу. В
рамках «Вісли» з домівок прогнали приблизно 140 тисяч українців та членів
змішаних сімей. Уже на початку липня 1947 р. дійшла черга до виселення
Флоринки: 1–5 липня звідти виселили 909 осіб, а 6–15 липня – 25 осіб. Отця
Абрагамовича заарештували 6 липня 1947 р., оскільки директор місцевої школи
написав на нього донос з неправдивими звинуваченнями у співпраці з УПА [18,
с. 94].
У таборі в Явожно: «Му сіеbіе nаuczymy jаk sіe krорі bаnderowcow»
16 липня 1947 р. о. Андрія Абрагамовича відправили до табору праці в
Явожно – нацистського табору, який успадкував Департамент тюрем і таборів
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Міністерства громадської безпеки ПНР, але вирішив не знищувати, а використати
вже у своїх цілях. Такі висновки можна зробити на основі досліджень Ігоря
Галагіди. Уродженець Кінчаків і парох Флоринки під табірним №2639 потрапив
до так званого «Українського підтабору» у Явожні, що існував у 1947–1949 рр.
До ліквідації цієї каральної установи у підтаборі померли як мінімум 162 в’язні,
яких «поховали в мішках у безіменних могилах на табірному цвинтарі», подає
Ігор Галагіда [8, с. 114, 116; 18, с. 94]. В «Українському підтаборі» утримували
«підозрілих», з погляду комуністичної влади, українців, у тому числі 27 грекокатолицьких і православних священиків. Отець Абрагамович був одним з них.
Над в’язнями жорстоко знущалися – не тільки змушували виконувати важку
та безглузду роботу, а й били та принижували. Одну показову історію зберегли
спогади о. Степана Дзюбини, який також був ув’язнений у цьому місці:
Щоб морально принизити священиків, видумували для них інші праці.
Коли випав перший мокрий сніг, прийшов наказ замітати його з доріжок між
бараками, посипаних жужлем. Зметене болото казали класти на віз, котромусь
священикові запрягатися, іншого священика саджали на болотяну купу на возі,
давали мітлу в руки й серед крику та глуму вивозили поза територію бараків.
Одного разу знайшли між бараками здохлого кота. Примусили священика [Юрія]
Менцінського робити йому похорон. Накинули на нього якусь плахту, що мало
бути за фелон, до рук дали мітлу, позганяли ще й інших в’язнів. Отак глумилися,
нарешті занесли кота за барак і закопали. Раз наших священиків загнали під
сторожову вежу співати релігійних пісень для вартового на цій вежі, додатковою
наругою було те, що зараз біля неї була лятрина (туалет – прим. авт) [8, с. 126127; 11, с. 93-94].
62-річного о. Абрагамовича наглядачі часто мучили, згадували інші в’язні.
Тюремники брали студита до лазні, спрямовували на нього сильний струмінь
води і кидали священиком від стіни до стіни, вигукуючи: «Му сіеbіе nаuczymy
jаk sіe krорі bаnderowcow» («Ми тебе навчимо, як кропиться бандерівців») [17].
І це при тому, що сам він до ОУН стосунку не мав. Унаслідок всього описаного
у таборі о. Андрій переніс інсульт і був частково паралізований. Там же його
прооперували двоє інтернованих лікарів: німець, ім’я якого встановити поки не
вдалося, та Степан Шмігельський [18, с. 94]. Здоров’я душпастиря однозначно
було підірване.
Звільнення й останні роки душпастиря
У такому стані о. Абрагамовича у числі 18 в’язнів, з яких 17 були священи
ками, 12 вересня 1948 р. звільнили з табору. Вини за ними не було, але влада цього
публічно визнавати не збиралася. Все відбулося у типовому для комуністичного
режиму тоні:
«Усі звільнені отримали накази про звільнення, і з них було взяте
зобов’язання зберігати в таємниці, про що їх допитували. Всім звільненим повер
нено вилучені речі й особисті документи, про що з них узято розписки. Всіх
звільнених доставили автомобілем до вузлової залізничної станції у Щаковій.
Звідти вони роз’їхалися до своїх домів» [8, с. 135].
Домом для студита був, звісно, ліквідований монастир загнаної у
підпілля Греко-Католицької Церкви. Тож о. Андрію довелося шукати місце
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деінде. Спершу він лікувався у притулках оо. альбертинців в селі Бульовце біля
міста Андрихів (тепер Вадовицький повіт Малопольського воєводства), а також
у Кракові й Перемишлі, де перебував під опікою оо. францисканців [18, с. 94].
І все ж ієромонах не втрачав наснаги та цікавився долею своїх вірних. Про це,
зокрема, свідчить його лист до вірної Анни Криницької з датою 3 травня 1949р.,
написаний у Закопаному:
«Лист від Вас, з заявою Вашої радости з мого визволення і з сердечними
побажаннями Святочними я одержав, за що Вам дуже дякую. Тішуся, що
пам’ятаєте про мене. Що хоч на чужині, всеж таки Свої свята обходите. Дуже
мило булоб мені знати, як Вам, чи щасливо і приємно ті Свята удалися, хто Вам
паски посвятив, чисте здорові всі, чи великодну сповідь відбулисьте і перед ким?
Як там господарки Ваші, чи гарно загосподарились, чи Всі Поляне мешкаєте
разом, а де Берестяни? Страх хотілосьби там поїхати і відвідати Вас, але трудно.
Я в моїх молитвах перед Богом поминаю Вас. Ви і за мене не забувайте. Щиро
і сердечно Всіх здоровлю і всякого добра і ласк Божих бажаю. Напишіть! Ваш
люблячий і прихильний колишній душпастир о. Андрей Абрагамович. Христос
Воскрес!» [3]
Ще й інші вірні писали о. Абрагамовичу і підтримували його. Духовну
опіку літньому ченцеві надавав і допомагав служити Літургію о. Сильвестр
Крупа. Також о. Андрія матеріально підтримували о. Василь Гриник та Мирослав

Могила о. Андрія Абрагамовича на Перемиському комунальному
кладовищі, поле №33. Світлини надані п. Артуром Мельником
Ріпецький. Отець-студит Андрій (Захарія-Адам) Абрагамович помер 17 березня
1959 р. у Перемишлі, де й похований на комунальному кладовищі, поле №33
(висловлюю вдячність за інформацію про точне місце поховання пану Артурові
Мельнику).
Доля родини Абрагамовичів
Наостанок доцільно також згадати про долю решти представників родини
Абрагамовичів – сестер і брата о. Андрія.
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У допиті 1948 р. студит вказував, що його батько й мати уже покійні.
Також о. Андрій розповідав, що по 10 роках у монастирі його брат Ізидор/Сидір
вийшов звідти – покинув чернечий стан, одружився і переїхав до Нового Сончу
в Польщі, де працював залізничником [2, арк. 3]. Цю ж інформацію автору статті
підтвердила член спільноти караїмів у Польщі Анна Сулімович [5]. Згідно з
інформацією Ореста Абрагамовича – онука Ізидора Абрагамовича, останній мав
доньку Казимиру, синів Остапа, нащадки якого живуть у Львові, і Володимира –
офіцера-зв’язківця при штабі дивізії «СС Галичина», який зник безвісті у битві
під Бродами у 1944 р. [4]. За інформацією Анни Сулімович, хрещення прийняла
згодом і наймолодша донька Абрагамовичів – Девора. Вона хрестилася тоді,
коли виходила заміж за Степана Крису – прийняла ім’я Богданна [5]. Тут же слід
відзначити, що у моїй статті «Караїми в ОУН» чотовий УПА Богдан Криса-Муха
та член окружного проводу ОУН Калущини Володимир Криса-Гордієнко – сини
Степана і Богданни, тобто племінники о. Андрія Абрагамовича. Степан, Богданна,
Богдан та Володимир, як подає о. Прах, загинули у лісах Болехівщини, воюючи
проти радянських окупантів [12, с. 243-244; 18, с. 94].
Щодо сестри Ольги, то вона вступила до Згромадження Сестер
Служебниць Непорочної Діви Марії і прийняла у чернецтві ім’я Лонгина. Була
настоятелькою монастирів у селі Микуличин та містечку Делятин. 18 червня
1944р. німецькі війська, відступаючи, примусово забрали для праці у військомому
польовому госпіталі сестер Лаврентію Бойчук, Євникію Підбурачинську,
Мінодору Божемську та Лонгину Абрагамович. Вони опинилися у Гайдудорозі,
де працювали у лікарні; а потім – у Марія-Повчі, де два роки відпрацювали у
гуртожитку для молоді. У 1944 р. Лонгина Абрагамович з сестрами виїхала
до Чехословаччини і проживала у монастирі біля Братислави. Під час акції
органів безпеки комуністичної Чехословаччини під назвою «Regolnicky»,
тобто «Монахині», 29–31 серпня 1962р. черниць зі 137 монастирів Словаччини
інтернували й тримали під арештом у чотирьох обителях, котрі перетворили у
тюрми. 14 служебниць і двох василіянок зі Східної Галичини, звинувативши
у співпраці з ОУН та УПА, ув’язнили в Пряшеві та Ілаві, а відтак передали
польським «колегам» у Катовіце. Точна доля сестри Лонгини (Ребеки-Ольги)
Абрагамович поки залишається нез’ясованою; черниця померла у 1950-х в
ув’язненні [8, с. 60; 18, с. 94; 21].
Пам’ять про караїмів-Абрагамовичів з-під Галича та їх роль в українській
Церкві й українському національному русі лишень повертається до нас завдяки
відкритості архівів, публікаціям джерел та їх опрацюванню. В історії спільноти
галицьких караїмів, у тому числі родини Абрагамовичів, ще багато недосліджених
фактів і навіть сюжетів. Є всі підстави стверджувати, що подальші пошуки можуть
привести до нових відкриттів.
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До питання релігійної ідентифікації караїмів
Однією з найменш досліджених релігій в Україні є караїмізм. Релігійна
та національна ідентифікація караїмів залишається предметом багатьох наукових
дискусій серед істориків, релігієзавців та етнографів. Всі дослідження які
проводяться науковцями, мають на меті визначити – караїмська релігія є юдей
ською сектою чи окремою релігією.
Основна версія походження назви «караїми» полягає в тому, що «кара» з
єврейської перекладається як «читати», а «карай» як «чтець». Мабуть, мова йде
про якусь особливу грамотність караїмів. Менш популярна версія виводить назву
від тюркського слова «кара» – чорний, що не пояснює етнонім, не пояснює, чому
саме караїми – чорні.
Офіційною релігією караїмів є караїмізм. Але релігійні погляди будьякого народу є складним комплексом уявлень, що не зводиться до однієї релігії.
Релігійні уявлення складаються з первісних уявлень тюркського походження з
іранськими нашаруваннями, ісламськими впливами та, власне, караїмізму.
Виникнення караїмізму пов’язують з діяльністю єврейського вченогобогослова Анана Бен Давида (VIII ст.). Анан Ганасі з роду Давида (751-840)
об’єднав антиравіністичні течії юдаїзму (садукеї, фарисеї, есеї та ін.). Вони
заперечували Талмуд (усний закон) та визнавали тільки Танах (писемний закон).
Головний принцип Анана можна виразити в його словах: «Ретельно шукайте
в Біблії і не покладайтесь на мої судження». Юдейське духовне керівництво
звинуватило Анана в єресі, яка нищить основи юдаїзму. Тоді халіф Абу-Джафар
Абдуллах аль-Мансур, який побоювався розповсюдження сект і єресей, які
могли спричинити заворушення у країні, кинув за ґрати Анана. Анан домігся
суду, на якому зміг довести, що він – не єретик, а засновник нової релігії, і його
виправдали.
Вчення Анана відоме з творів його послідовників, думки яких, відповідно
до заповіту Анана, могли   відрізнятися від власної точки зору вченогореформатора. Принципи науки Анана можна сформулювати в кількох основних
тезах:
1. Кожна людина повинна сама (індивідуально) знайти шлях до Бога.
2. Людина має право шукати істину самостійно.
3. Їй необхідно самій брати зі Священного Писання те, що вона визнає
за правильне.
4. Духовенство не має права вимагати, щоб віруючі слідували їх думкам
та вказівкам.
5. Ритуал не має великого значення.
6. Визнається безсмертя душі, справедлива винагорода у потойбічному
світі і воскресіння мертвих у Судний день.
Анан заперечував право духовенства доповнювати вчення пророків своїми
тлумаченнями, тому він відкидав Талмуд як витвір людської уяви. Послідовники
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Анана визнавали лише книги Старого Заповіту, не вважаючи святими будь-які
богословські трактати та інші книги. Відповідно до вчення Анана, усі існуючі
істини вже записані Мойсеєм, і кожний віруючий має право сам шукати їх у
тексті.
Обов’язковим аргументом у вченні Анана була віра в єдиного Бога і в те,
що Мойсей, Ісус і Магомет були його рівноапостольними пророками. Це вказує
на спробу об’єднати ідеї попередніх великих релігій на Близькому Сході. Сам
Анан ніколи себе не називав пророком, тільки вченим-богословом.
Етичними принципами вчення Анана є: любов до ближнього, особливе
місце займали благодійність і милосердя. Це відмічають всі дослідники караїмів:
благодійність була настільки поширеною в караїмській общині, що неможливо
було зустріти злиденного караїма. Відомі в сучасній Євпаторії деякі санаторії,
лікарні, сквери побудовані на кошти заможних караїмських сімей. Були випадки,
коли караїми жертвували кошти на будівництво православного храму.
Ідеї Анана швидко поширюються на Близькому Сході, в Єгипті, Візантії,
на Балканах, в басейні Чорного і Середземного морів.Таким чином, починається
оформлення та систематизація караїмського віровчення. Видатним вченимсистематизатором був Біньяміну б. Моше Нахавенді (ІХ ст.). Саме він є першим
автором, який використав термін «караїми».
Впродовж наступних двох століть караїмське вчення упорядковувалося,
позбавлялося від вільного трактування Тори, від суворого аскетизму. Були
перекладені іншими мовами праці караїмських вчених.
Після гонінь з боку хрестоносців (ХІІІ ст.) караїмські общини консоліду
ються та збільшується увага до ритуалу. В кінці ХІІІ ст. був упорядкований культ
караїмів, що є здобутком Аарона Старшого (1260-1320), який народився і мешкав
у м.Солхаті (Крим).
Караїмізм у кримських караїв є етнічною релігією, але потрібно сказати,
що на Сході та в Європі караїмами також називають послідовників вчення
Анана, які можуть бути будь-якої національності. Що стосується структури
віри караїмів, то можна сказати, що тюркський пласт вірувань полягає в основі
міфології караїмів, є складовою повсякденного життя, яке регулюється звичаями,
традиціями, прикметами та ін.
Караїмізм для етнічних караїмів структурує календарний рік, освячує
життєві події людини, зберігає общинні зв’язки та визначає релігійну само
ідентифікацію караїв.
Тюркські уявлення це – віра в духів, бога «Тенгрі», який є загальний для
всіх тюркських племен. Бог Тенгрі (Тангрі) є ознакою зародження генотеїзму
в тюркських племенах (генотеїзм – віра в головного бога, який поступово стає
єдиним богом, який всіх створив, тобто деміургом). Тенгрі в тюркських народів
стає поняттям, яке позначає вищу надприродну силу. Виходячи з етнографічних
досліджень, втіленням Тенгрі-хана в земному світі є дуб, який у багатьох народів
є священним деревом. У караїмів, особливо кримських, дуб є дуже шанованим
деревом, що засвідчується відомим кладовищем. На цьому кладовищі і зараз
ростуть дуби, які дуже шанують караїми. До дубів ходили з проханнями, в
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діброві приносили жертви, окропляли кров’ю землю. Татари використовували
таку шану до дубів як засіб тиску та шантажу, оскільки хан хотів їх зрубати. Ще
в другій половині ХІХ століття до цих дубів приходила релігійна процесія на
чолі з керівництвом караїмського духовенства з Торою в руках і молилася про
зіслання дощу.
Іранським впливом на вірування караїмів є дуалізм. У пантеоні богів
представлені «добрий бог» – Улуг-ата («Великий Отець») та злий бог Карагалиата («Проклятий отець»). Перший приносить людям мир, добро, спокій, господар
ське та побутове благополуччя, другий – лиха, нещастя, хвороби, господарські
та побутові негаразди. До кінця ХІХ століття в караїмів зберігався звичай лякати
ім’ям злого бога неслухняних дітей.
Культ Улуг-ата отримав відображення у караїмському народному
календарі (Улуг-ата Санави) з його тюркськими назвами місяців.
Тюркське нашарування вірувань збереглося у вигляді обрядів, прикмет,
забобонів, традицій і тому подібне. Тут можна провести паралелі зі слов’янськими
віруваннями, коли офіційним віросповіданням є християнство, але збереглися
язичницькі впливи, як національні риси. Язичницькі елементи більш збереглися
в жіночій половині караїмів, що пов’язано з двома причинами:
1) жінки більш консервативні та традиційні;
2) ймовірно, йде від періоду етногенезу, коли одружувалися з жінками із
тюркських племен.
Що стосується взаємовідносин ісламу та караїмізму, то іслам присутній
у вченні караїмів як визнання пророка Мухамеда, а також в культі та в устрої
кенас.
В кенасі можна простежити вплив ісламу. Кенаса завжди звернена на
південь, підлога застелена килимами, і входити можна тільки знявши взуття, в
давніх кенасах облаштовували спеціальні ніші для взуття. Внутрішній устрій
кенаси передбачав наявність хорів навпроти вівтаря, як і в мечетях; вони закриті
щільними дерев’яними решітками, з тією лише відмінністю, що в мечетях хори
призначалися для членів родини хана та його свити, а в караїмів слугували
відділенням для жінок. Як і в мечетях, у кенасах багато лампад, які підвішені
на дерев’яні наскрізні трикутники. Також у давніх кенасах до цих трикутників
підвішували страусині яйця, прикрашені чорним шнуром з китицею на кінці,
або ж кілька стилізованих дерев’яних моделей таких яєць. Такий самий звичай
можна спостерігати і в давніх мечетях кримських татар. Пояснень цього звичаю в
ісламі або караїмізмі немає, ймовірно, він сягає тотемістичних уявлень тюркських
народів.
Отже, залишається відповісти на питання, чи є караїмізм іудейською
сектою? З одного боку, іудейські вчені-богослови вважають караїмізм сектою,
яка відкидає іудейські віроповчальні істини, з другого боку, вчені інших конфесій
наполягають на тому, що караїмізм є окремою релігією, яка ґрунтується на
визнанні божественності Старого Заповіту. Релігієзнавча думка також схиляється
до виділення караїмізму в окрему релігію.
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