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В С Т У П  

 

Тема ідентичності – чи не найпопулярніша в останні десятиліття. Про 

ідентичність ведуть мову науковці, політики, митці, пересічні громадяни. 

Ідентичність стала предметом осмислення і в релігійних колах, позаяк віруючі 

задумалися щодо своєї релігійної/конфесійної належності, міри своєї 

воцерковленості, щодо сповідування і дотримання певних цінностей і 

релігійних догматів в межах рідних конфесій. Автори даної монографії, яка є 

наслідком виконання планової теми «Релігійні ідентичності в контексті 

культурно-цивілізаційного вибору України» колективу Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ у 2017-2018 рр., визначили собі за мету дослідити 

релігійні ідентичності в їх сутності, конфесійних виявах, як в історичному, так 

і в актуальному нині вимірах. Враховуючи те, що Україна ніколи не була 

моноконфесійною країною, а на її території проживали різні етноси, ми 

виходили з наявності тут чисельних релігійно-конфесійних ідентичностей, а 

це потягло за собою необхідність вивчення не однієї чи двох ідентифікаційно-

релігійних систем, а декількох. 

Крім того, процеси формування ідентичностей в межах українського та 

інших народів (поляків, євреїв, німців, греків, татар, росіян тощо) виявилися 

надто складними, спричиненими різними факторами. Серед останніх особлива 

роль належить політичним чинникам, зокрема й багатолітній відсутності 

власної держави, пануванням чужих політичних сил, соціальним, культурним, 

мовним та ментальним приниженням титульної нації, а відповідно і всіх 

інших, які мешкали на її теренах упродовж тривалої історії.  

Роль релігії тут виявилася різною. Десь вона сприяла консолідації нації 

і розвитку її релігійної ідентичності, а десь – всяко розмивала (аж до 

знищення) етнорелігійну специфіку народів. Історично Україна неодноразово 

опинялася на зламі культурно-цивілізаційних світів, в рамках яких шукала 

свою ідентичність, не завжди синхронізуючись (зокрема й нині) із загальним 

історичним поступом людства.  

На момент постання незалежної держави Україна підійшла із майже 

зруйнованою (а то й не своєю, глобальною пострадянською або/і локальною 

промосковсько-православною) релігійно-конфесійною ідентичністю. Руйнівні 

процеси торкнулися і відносно релігійно визначеного регіону Західної 

України, де вплив СРСР і Росії не був таким тривалим. Тому перед новою 

державою та її громадянами постало питання: відроджувати дорадянську, 

радянську чи зберігати суперечливу наявну ідентичність, а чи ж формувати 

нову і яку власне самототожність?  
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Перебіг подій із самовизначенням окремих народів в різних частинах 

світу показав, що релігійна ідентичність ‒ це не статична сукупність елементів, 

а динамічна їх система, яка конструюється індивідами і спільнотами. Будучи 

складним, багатосистемним, поліфункціональним феноменом, релігійна 

ідентичність змінюється як на суспільному, так і на індивідуальному рівнях. 

Тому для нас так було важливим виявити і проаналізувати фактори, що 

зумовлюють і впливають на зазначені процеси, розкрити структуру релігійної 

ідентичності, з’ясувати сутність та етапи її формування в різних її конфесійних 

виявах і у різних народів, які складають політичну українську націю. Все це 

знайшло певною мірою відображення на сторінках цієї колективної 

монографії. 

Актуальність даного дослідження очевидна, оскільки у публічному 

просторі щодня все гучніше лунають заклики визначитися українцям з 

власною ідентичністю, як політичною, історичною, культурною, так і з 

релігійно-конфесійною чи етноконфесійною. Мільйони людей постають перед 

вибором, який свідчить про зростання рівня самоусвідомлення українцями 

самих себе. Обставини вимагають не тільки чітко задекларувати те, з ким і чим 

ти себе ототожнюєш, а й засвідчити та проявити цю тотожність. Релігійний 

вибір відіграє в цьому важливу йому роль. Релігійна ідентичність вірян деяких 

церков, зокрема УПЦ МП, окремих протестантських й рідновірських течій, все 

ще зорієнтована на «русский мир», євразійство чи панслов’янство. Тому в 

контексті формування нової ідентичності, адекватної до суспільних змін, 

потрібна певна корекція в цих ідентифікаційних процесах. 

Дослідження, на думку авторів, дає змогу не тільки здійснити 

концептуальний аналіз наукових та богословських підходів до проблеми 

релігійної ідентичності, процесу її формування, становлення і трансформації, 

а й окреслити й охарактеризувати методологічні принципи дослідження 

самого концепту релігійна ідентичність, уточнити це поняття, виходячи з 

аналізу вже наявних, визначити її сутнісні характеристики і структуру на 

спільнотному та індивідуальному рівнях.  

Автори монографії висвітлили і проаналізували основні детермінанти та 

фактори формування саме української релігійної ідентичності, розкрили 

специфіку процесу формування, а також визначили етапи становлення і 

розвитку у нас сучасних релігійних ідентичностей. Дослідження встановило 

кореляційний зв’язок між релігійною ідентичністю та політикою, державною 

орієнтацією на різні культурно-цивілізаційні світи, етногенезом, впливами 

закордонних релігійних центрів на релігійні процеси в Україні, роллю 

релігійної традиції та конфесійних новацій у постанні визначених 

ідентичностей, значенням наявності релігійної свободи у суспільстві і 

толерантності у відносинах між різними релігіями тощо. 
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Автори сподіваються, що їм вдалося: 1) виокремити нові політичні 

умови, які призвели до концептуалізації української та антиукраїнської 

релігійної ідентичності; 2) розглянути форми і зміст релігійно-конфесійних і 

етноконфесійних ідентичностей на прикладі православ’я, католицизму, 

протестантизму, ісламу та інших конфесій; 3) проаналізувати перспективи 

розвитку конфесійно-релігійних ідентичностей з огляду на трансформаційні 

процеси в сфері соціально-економічного, політичного та духовного життя; 

4) запропонувати кореляційні стратегії для наявних у нас конфесій щодо 

зміцнення їхніх ідентичностей; 5) надати рекомендації державним та 

громадським структурам в сфері формування релігійних і конфесійних 

ідентичностей українського народу.  

Висновки, до яких дійшли автори монографії, базуються на глибокому і 

масштабному опрацюванні наукової і популярної літератури, аналітичних 

матеріалів відкритого і закритого доступу, як світських, так і церковних, 

моніторингу заяв лідерів релігійних організацій, бесідах із пересічними 

вірянами, ознайомленні з матеріалами соціологічних опитувань, інформаційні 

ресурси церков, релігійних та громадських організацій, соціальних мереж та 

мас-медіа, участі у тематичних передачах на радіо і ТБ, конструктивній 

співпраці із державними органами влади у сфері свободи совісті, тобто на 

активному включеному спостереженні авторів за самими процесами 

ідентифікації українців. Частково про це свідчить далеко не повний список 

літератури, яку опанували дослідники і яка представлена наприкінці 

монографії. Її автори стали пізнаваними і знаними експертами в сфері 

релігійних ідентифікаційних процесів не тільки в Україні, але й за її межами, 

їх запрошують на наукові конференції та експертні семінари, урядові зустрічі, 

а їхні роботи друкують закордонні фахові журнали.  

Запропонована колективом науковців монографія не тільки підбиває 

певний підсумок рівню розуміння проблем релігійних ідентичностей, але й 

закликає всіх, кому не байдужі ці теми, долучитися до їх обговорення у формі 

рецензій або науковий дискусій. 
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ЧАСТИНА ПЕРША. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ 

РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ 

 

Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ФЕНОМЕНІВ 

1:1 Ідентичність: багатоманіття методологічних підходів 

вивчення 

Постмодернізм створює ситуацію багатоманітності визначень, 

методологій, підходів, витлумачень, концепцій, теорій. То ж, вивчаючи 

ідентичність, цим потрібно скористатися, щоб розкрити всю повноту явища, 

всю палітру його граней. Фактично кожний дослідник пропонує власну 

методологію аналізу проблеми. З одного боку, це надихає, бо свідчить про 

креативність особистості вченого, а з іншого – лякає, бо ж твориться якийсь 

хаос, безсистемність, довільність. Тому, кажучи про багатоманіття підходів, 

ми матимемо на увазі, що всі існуючі підходи функціонують в межах якихось 

парадигм.  

До сьогодні існувало дві основні – наукова і релігійна, релігієзнавча і 

богословська. Але нині, завдяки новітнім дослідженням молодих науковців, 

з’являється якась третя, гібридна – богословсько-релігієзнавча, яка пропонує 

ідейну і методологічну взаємодію філософського й богословського підходів до 

витлумачення певних понять, теорій, віровчень. Йдеться про методологічний 

принцип ефективної синергії філософських і богословських, гуманітарно-

світських та віроповчально-конфесійних інтенцій у межах релігійної 

свідомості і практики задля чіткої чи розмитої демаркації релігійного і 

нерелігійного 1. 

Плюралізм інтерпретацій зашкалює. Проте все ж постає необхідність 

дефініцій ключових категорій, виокремлення методологічних моделей аналізу 

ідентичності методами філософії, соціології релігії, аналіз ірраціональних і 

раціональних аспектів у процесі визначення, розкриття новацій в розумінні 

ідентичності (зокрема й релігійної), які пов'язані з певними історичними 

періодами.  

                                                           
1 Горохолинська І. В. Демаркація секулярного/постсекулярного в сучасній релігійності: 

філософський та богословський дискурс. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук зі спеціальностей 09.00.11 – релігієзнавство; 09.00.14 – богослов’я. – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки 

України. Київ, 2019; вона ж. Постсекулярність: філософські та богословські інтенції сучасної 

релігійності. Чернівці : ЧНУ, 2019. С. 8. 
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Сучасне розуміння релігійної ідентичності як цілісного ціннісно-

соціального феномену принципово позбавлене суворих демаркацій між 

релігійним і нерелігійним, між сакральним і профанним, між секулярним і 

постсекулярним. Сучасна ідентичність формується за умов синергійної 

єдності світських тенденцій наявної культури і консервативних норм 

релігійної традиції. Якісні характеристики її (зокрема, рівень релігійності і 

релігійна моральність) визначаються не мертвими нормами, а рівнем 

ефективності чи неефективності такої єдності за конкретних соціально-

ціннісних обставин функціонування релігійних спільнот і життєвого 

самовизначення вірян. 

Розмірковуючи над ефективними підходами до сучасного розуміння 

релігійної ідентичності, є сенс опертися на здобутки соціологів, філософів, 

релігієзнавців, які запропонували досліджувати ідентичність під різною 

оптикою. Використовуючи досвід І. Горохолинської, яка узагальнила 

найпоширеніші нині методології аналізу секулярності і постсекулярності2, 

пропонуємо деякі із підходів, які можуть і для нас слугувати певним 

методологічним орієнтиром, взяти за основу: 

 системний – передбачає інтеграцію різних галузей гуманітарного 

знання, цілісність вивчення результатів, нагромаджених в їхній предметній 

сфері; 

 історичний, історико-генетичний – вивчення джерел і передумов 

дискурсу; 

 історико-типологічний – класифікація типів ідентичностей, 

типологізація їх; 

 історико-дифузійний – моделювання дефініцій шляхом історичних 

дифузій різних тенденцій; 

 діалектичний – ідентичність постає як результат єдності і боротьби 

різних складників і тенденцій; 

 герменевтичний та семіотичний – наявне врахування різних пластів 

прочитання та інтерпретації процесів самовизначення, через які 

розшифровуються різні контексти буття соціуму та індивіду; 

 феноменологічний – дає можливість при вивченні ідентичності 

врахувати емоційні та інтелектуальні структури свідомості, через які людина 

сприймає реальність, постулює чи приймає цінності, оцінює і репродукує 

соціальні та культурні взірці комунікації і поведінки; 

 контекстуальний – вписування в певний контекст, зокрема соціальний, 

політичний, культурний тощо; 

                                                           
2 Горохолинська І. Постсекулярність: філософські та богословські інтенції сучасної релігійності. 

Чернівці : ЧНУ, 2019. С. 73-143. 



11 

 

 синергетичний – сприяє адекватному розумінню специфіки складної 

взаємодії у сучасній ідентичності ідей, цінностей, форм бачення і діяння, що 

належать до різних світоглядних й культурно-соціальних традицій. 

Виходячи із запропонованої матриці, яка дає можливість переглянути 

традиційні методологічні підходи до вивчення ідентичностей, сучасні автори 

відмовляються розуміти ідентичність статично, як раз і назавжди задану 

належність до певної спільноти. У процесі ідентифікації люди як правило 

акцентували на протиставленні та інакшості, де головними принципами 

самопізнання виступали розрізнення й відмінності. За умов глобалізації, коли 

виникає реальна загроза традиційним типам суспільств і культур, постає 

необхідність знайти баланс між глобальним і партикулярним, між 

універсалізацією і збереженням унікальності кожної колективної форми 

життєсвіту культур і суспільств на основі усвідомлення не так їх відмінностей, 

як спільності, схожості, подібності. Це вимагає здійснення методологічного 

повороту в розумінні ідентичності, запропонованого Є. Бистрицьким, – 

переходу від інтерпретації ідентичності як розрізнення до політики визнання. 

Епоха глобалізації не стала часом створення глобальної ідентичності, 

яка б зняла проблеми конфліктів між різними національними, релігійними чи 

культурними спільнотами. Навпаки, процеси глобалізації лише загострили 

переживання людьми своєї колективної тожсамості, масштабували бажання 

зберегти свою неповторність і відмінність, інтенсифікували різноманітні 

форми відстоювання та захисту власної ідентичності. 

Очікування щодо створення єдиної мега-нації чи мега-релігії, які б 

примирили носіїв різних етнічних чи віросповідних традицій, не справдилися. 

Глобальні проекти, наприклад, «єдиної Європи», яка б дієво в раціонально-

правовий спосіб вирішила суспільні конфлікти в межах конкретної 

географічної території, виявилися неефективними. Але це не знімає 

актуальності звернення до проблем своєї культурної, в т.ч. й етнорелігійної, 

приналежності, а відтак пошуку нових методологічних підходів до 

припинення масових зіткнень, протистоянь, воєн. 

Універсалізація світу співіснує із буттєвим уособленням спільнот. Це 

породжує багато питань, як теоретичного, так і практичного ґатунку.  

Важливо не тільки виявити сутність та структуру релігійних 

ідентичностей, а й зафіксувати статус-кво їх різних форм, виявити умови 

можливості того чи іншого способу буття цих ідентичностей. Для України 

практично важливими є відповіді на запитання: 1) як, зокрема, співвіднести 

універсальні права і свободи людини із потребами та інтересами конкретних 

спільнот, в т.ч. і релігійних? 2) чи дозволено існування церков в Україні, які 

виступають, прямо чи опосередковано, на боці її ворогів, не засуджують 

агресію сусідньої держави щодо неї? 3) як в межах однієї конфесії примирити 
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вірян, які представляють інтереси різних політичних сил і орієнтовані на 

протилежні цивілізаційні перспективи, зокрема вірян УПЦ МП з вірянами 

ПЦУ? 4) як дотримуватися українському суспільству принципів любові до 

ближнього, в т.ч. до ворогів; 5) як релігійним організаціям в умовах війни 

виконувати свою природну місію миробудівництва? 5) як на фоні 

європейської універсалізації та світової глобалізації опредметити в законний і 

цивілізований спосіб свою ідентичність, відстояти свою буттєву унікальність?  

Ідентичність завжди характеризуватиме людське буття як на 

індивідуальному, так і спільнотному рівні. Вона може не усвідомлюватися 

людиною, яка просто традиційно належить до певного колективного роду чи 

типу діяльності, до суспільної касти чи професії, в природний спосіб 

відтворюючи ту чи іншу належність. Тут присутнє просте чуття спільноти. 

Усвідомлення своєї належності, як правило, приходить в періоди криз, коли 

людина втрачає такі звичні індикатори своєї належності, як свою родину, свій 

дім, свою територію, свою мову, свою культуру тощо. Втрата свого відкриває 

можливість обрати інше, можливість вільного вибору людиною власної 

належності. Вона може ідентифікувати себе з чим завгодно і бути ким 

завгодно. 

Але існує межа ідентичності. І такою межею, на слушну думку 

Є. Бистрицького, залишається належність до етнонаціонального світу життя 

(культури) 3. Відтак людина обмежена у своїй ідентифікації, яка не може бути 

свідомо-вільною, винятково раціональним вибором особи. Ось саме цю 

фактичну належність до життєвого світу культури (етносу/нації) не змогли 

здолати жодні політичні режими, жодні ідеології. «Совєтскій чєловєк» так і не 

переміг в людині литовця, чеченця, українця, грузина, казаха та іншого. Як і 

неминуча економічна глобалізація, утвердження фундаментальних прав і 

свобод людини, демократія, утворення Євросоюзу, спільних державних, 

громадських, міжнародних інституцій не призвели до глобальної ідентичності. 

Етнонаціональні/етнорелігійні/етноконфесійні спільноти досі існують. 

Наразі традиційні теорії ідентичності на ґрунті універсалізувальних 

методологій при з’ясуванні суті цього феномену не завжди спрацьовують. 

Ідентичність не можна пояснити тим, що люди, які належать до якоїсь 

спільноти, мають чи поділяють однакові суспільні характеристики – інтереси, 

цінності, культуру. Потрібно зрозуміти спільноту як ідентичність.  

Аналізуючи твори Ю. Габермаса, А. Сена, Р. Еспозіто та ін., 

Є. Бистрицький пропонує подолати пануючу інтерпретацію персональної 

ідентичності як Я, що досягає своєї самототожності через привласнення 

власної колективної сутності 4. Нині традиційний погляд на конституювання 
                                                           
3 Див: Національна ідентичність і громадянське суспільство. Київ : Дух і літера, 2018. С. 14. 
4 Там само. С. 20. 
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спільноти як природного формування її членів через інтеріоризацію заданих 

ззовні колективних характеристик існуючого спів-життя (ідентичності) 

ставиться під сумнів 5. Народжується думка про те, що субстанційоване 

розуміння спільноти (ідентичності) як спільного володіння, спільних 

властивостей, об’єднавчих характеристик, а відтак і природного бажання 

зберегти, захистити, примножити, наростити, придбати, тобто бути 

спільнотою для «наших», протиставляючи Ми-Вони, а відтак і свідомого 

розрізнення спільнот, поступово замінюється поняттям спільноти як спільного 

віддавання, колективного дарування, взаємообмінювання.  

Постає питання: як всі ці новітні методології пристосувати до аналізу 

релігійних ідентичностей, проблематика яких в останні роки особливо 

актуалізувалася. Традиційний академічний інтерес до теми визначення і 

самовизначення в релігії завжди є сталим, оскільки окреслює віросповідні 

рамки певної спільноти, географічні кордони її поширення. Україна ж крім 

складної конфесійної історії стала ареною дещо неочікуваних конфліктів в цій 

царині, що яскраво виявилося саме в Майданний і Постмайданний період. Такі 

критичні точки в історії, як масовий протест проти влади або війна між 

Україною і Росією, прискорили необхідність культурно-цивілізаційного 

вибору громадян країни, коли потрібно швидко і ясно відповісти на питання, 

з ким або з чим ти себе ототожнюєш. 

В наш нібито такий секулярний час у процес ідентифікації, крім сфери 

політики, історії, культури, мови, економіки та ін., була активно задіяна і сфера 

релігії, яка тісно пов’язана і складно переплетена зі згаданими проблемами. 

Виявилося, що немає прямої і однолінійної залежності чи збігу між 

політичним консерватизмом, конфесійною православністю, україномовністю, 

ринковістю, національністю і регіоном проживання індивіда або спільноти. 

Серед кримсько-татарських мусульман чи російськомовних юдеїв чимало, 

умовно кажучи, українських націоналістів, які захищають незалежність 

України зі зброєю в руках на фронті.  

Поруч із цим, серед православних україномовних українців Закарпаття 

та Буковини чимало прихильників москвофільства і «русского міра». Якщо ж 

припустити, що комунізм, як вчення, є світською релігією, то тут 

невідповідностей в умоглядній моделі «комуніст-російськомовний українець» 

ще більше. Саме тому є потреба з’ясувати згадані колізії, віднайти причини 

такої ідентичної клаптевості/клаптевої ідентичності сучасної України, більш 

менш докладно описати їх і спрогнозувати хід подій у найближчій 

перспективі. На це спрямовані пошуки науковців Відділення релігієзнавства, 

які у 2017–2019 роках мали намір розібратися в питаннях, які висунула сама 

                                                           
5 Там само. С. 23. 



14 

 

дійсність, а в наступні роки (2020–2022) з’ясувати ті чинники, які протистоять 

процесу формування адекватної релігійної ідентичності, точніше 

«українського світу», і визначенню шляхів відвернення цих небезпек. 

Приступаючи до аналізу українських подій релігійного життя, 

релігієзнавці виходять з того, що при всій секуляризації західного суспільства, 

науковий інтерес до релігії, до релігійної ідентичності там не зникає. 

Зарубіжні вчені докладно і детально обговорюють ці проблеми. Важливими 

джерелами з теми є напрацювання зарубіжних і вітчизняних науковців 

Р. Белла, П. Бергера, К. Гірца, Е. Гідденса, П. Гнатенка, І. Гофмана, 

Ж.-П. Віллема, В. Джеймса, Е. Дюркгейма, Е. Еріксона, М. Заковоротної, 

М. Козловця, Л. Леві-Брюля, В. Литвинова, Г. Люббе, Дж. Міда, С. Московічі, 

В. Павленко, К. Пламера, В. Попова, Т. Стефаненко, Ч. Тейлора, З. Фройда, 

Е. Фромма, А. Шюца, С. Гантінґтона, К. Юнґа та інших, які потребують 

окремого історіографічного дослідження. Наше завдання – акумулювати 

зусилля всіх, хто цікавився і розробляв проблему ідентичності, для 

концептуалізації цього феномена. 

Українські релігієзнавці і раніше зверталися до осмислення процесів 

релігійної ідентифікації, чим фактично була наповнення вся історія постання 

та розвитку певних конфесій в Україні. Це відбувалося у контексті виконання 

різних планових тем, але, як правило, побічно: або як результат 

трансформаційних процесів релігійної сфери, або ж як вихідний пункт у 

міжрелігійних конфліктах. Теоретичні та практичні аспекти проблеми 

релігійної ідентичності були предметом рефлексії багатьох українських 

вчених, зокрема: А. Арістової, М. Бабія, О. Горкуші, В. Єленського, 

С. Здіорука, В. Климова, І. Клімук, І. Козловського, А. Колодного, 

М. Мариновича, О. Недавньої, І. Папаяні, О. Сагана, Л. Филипович, 

М. Черенкова, В. Шевченка, П. Яроцького та ін., котрі частково і складають 

той колектив, силами якого власне і осмислюється феномен релігійної 

ідентичності.  

Згадані автори при написанні окремих статей розмірковували над 

природою, постанням релігійних ідентичностей, над співвідношенням 

релігійної, конфесійної, національної форм свідомості, їхньої взаємодії в 

історичному процесі, структурними та якісними характеристиками, що 

відображається на ідентичності особистісній чи суспільній, суб’єктній чи 

інституційній як особистостей, так і груп 6. Структуру релігійної свідомості та 

                                                           
6 Див.: Єленський В. Релігія та процес націєтворення // Релігія і нація в суспільному житті України 

й світу / За ред. Л. Филипович. Київ : Наукова думка, 2006. С. 187-207; Єленський В. Релігія та 

формування модерної української нації // Там само. С. 242-263; Здіорук С. Національна церква та 

національна релігія як форми духовного самовираження етносу // Там само. С. 73-87; Колодний А. 

Історіософія релігії. Київ : УАР, 2013. 336 с.; Колодний А. Громадянська релігія як витвір 

понадконфесійної свідомості // Релігія в контексті суспільної свідомості / За ред. проф. 

А. Колодного. Київ : «Інтерсервіс», 2015. С. 79-102; Колодний А. Співвідношення релігії з 

атеїстичною свідомістю // Там само. С. 62-79; Колодний А. Суспільна свідомість в її духовно-

культурній природі і структурі // Там само. С. 12-21; Музичка І. Християнство в житті особи і 
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світогляду глибоко досліджувала О.Горкуша в наукових монографіях 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 

України7. Але безмежність дослідницького поля не дала можливості докладно 

зупинитися на питаннях саме релігійної ідентифікації. Хоча базові підходи 

були озвучені в історичних працях українських релігієзнавців 8.  

Безумовно, що при дослідженні проблеми треба передбачити залучення 

релігійних джерел, оскільки теологічні підходи осмислення релігійної 

ідентичності відрізняються від наукового осягнення даного феномену, але 

можуть доповнити картину наукових уявлень. Враховуючи те, що релігійна 

ідентичність розглядається переважно лише в рамках конфесійного 

самовизначення індивіда, очікується, що сутність конфесійного розуміння 

релігійної ідентичності розкривається в протиставленні своєї як єдино-

істинної релігійної ідентичності на противагу іншим ‒ нібито неістинним 

ідентичностям. Релігійна ідентичність розуміється як конфесійна, коли 

обов’язковим елементом постає співвіднесення себе з визначеною конфесією, 

слідування певній релігійній традиції та виконання релігійних практик. 

Важливий аспект в осмисленні релігійної ідентичності теологами виражається 

у витлумаченні її лише як церковної, з позицій власної релігійної спільноти. 

                                                           
народу. Вибрані твори / Упорядник А. Колодний. Київ, 1999. 387 с.; Недавня О. Історичні церкви 

України і національні виклики глобалізаційної епохи // Релігія і нація в суспільному житті України 

й світу. 2006. С. 219-242; Релігія і нація в суспільному житті України й світу / За ред. Л. Филипович. 

Київ : Наукова думка, 2006. 286 с.; Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості / 

Упорядники Колодний А., Саган О. Вид. 3-є. Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. 448 с.; Филипович Л. 

Етнологія релігії. Теоретичні проблеми вітчизняна традиція осмислення. Київ, 2000, 333 с.; 

Филипович Л. Історичні віхи та закономірності етнорелігієгенезу // Релігія і нація в суспільному 

житті України й світу. 2006. С. 37-57; Филипович Л. Релігія і нація як об’єкти наукового 

дослідження // Там само. С. 21; Филипович Л. Функції і роль релігії в етнічних процесах // Там само. 

С. 57-72; Филипович Л. Вітчизняне осмислення релігії як духовної основи національного буття // 

Релігія в контексті духовного життя / За ред. проф. А. Колодного. Київ, 2012. С. 560-566; 

Филипович Л. Функціональна природа етнорелігійних стереотипів на українських теренах // 

Релігія-Світ-Україна : в 3-х кн. / За наук. ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІІ: 

Релігійні процеси в перспективі їх виявів. Київ, 2012. С. 133-140; Филипович Л. Культура 

релігійного життя. Вибрані праці / За упоряд. Г. Филиповича і ред. А. Колодного. Київ : УАР, 2016. 

584 с.; Филипович Л., Колодний А. Церква як чинник збереження українства в західній діаспорі // 

Релігія і нація в суспільному житті України й світу. 2006. С. 150-169; Яроцький П. Роль релігії у 

формуванні українського народу // Там само. С. 87-108. 
7 Горкуша О. Релігія та філософія в контексті структури суспільної свідомості // Релігія в контексті 

суспільної свідомості. Київ, 2015. С. 21-51; Горкуша О. Співвідношення релігії і філософії як 

світоглядний процес // Там само. С. 102-139; Горкуша О. Узгодження пропозитивного та належного 

значення свободи як завдання вітчизняного релігієзнавства // Релігійна свобода: на перехресті епох, 

країн і культур. 2015-2016. № 19. С. 26-34; Горкуша О. Світоглядна функція релігії та церковна 

ідентичність: виклики в сучасних координатах української дійсності // Українське релігієзнавство. 

2016. № 80. С. 31-47. 
8 Див.: Релігієзнавчий словник. Київ, 1996; Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. Київ, 

1996; Релігія-Світ-Україна : в 3-х кн. Київ, 2010-2012; «Русский мир» Кирила не для України. Київ, 

2014; Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. Київ, 2014; Релігійна безпека/небезпека 

України: зб. наук. праць і матеріалів. Київ, 2019; тощо. 
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У запропонованих розділах, написаних різними авторами, неминучі 

повтори, особливо в царині методологічних засновків, які пропонуються 

науковцем, бо будь-який конкретний матеріал вимагає прояснення того, як, 

якими методами, якими пізнавальними засобами автор планує вивчити 

конкретний масив даних.  

 

 

1:2 Поняття, сутність і структура релігійної ідентичності  

Поняття ідентичності взагалі достатньо повно відрефлексоване в науці, 

яка виділяє різні її види, зокрема культурний, етнічний, релігійний та ін. Однак 

і досі не існує єдиного визначення ідентичності або тожсамості, що пов’язано 

не тільки із багатозначністю базових понять, але й із різними дисциплінарними 

підходами до дефініції. Можна дискутувати, які ознаки маркують 

ідентичність, але вона незмінно пов’язана із чуттям належності, 

подібності, схожості і чуттям окремішності, інакшості щодо чужих 

(інших) етносів, релігій, культур. Ідентичність – це не даний природою стан 

суб’єкта, і навіть не відчуття чи самоусвідомлення останнього. Це – результат 

креативного конструювання значень, які впливають на суб’єкт, організовують 

його дії та ідеї 9.  

Статична концепція ідентичності, в якій остання постає незмінною 

сукупністю певних елементів, символів, втрачає свою привабливість, оскільки 

не враховує ситуації кризи, травмування, зміни ідентичностей. У свідомості 

сучасної людини утвердилася думка, що ідентичність – це відчуття, 

засвідчення належності до якоїсь спільноти, в нашому випадку – до релігійної 

чи конфесійної 10.  

В цьому визначенні закладений результативний, а не процесуальний 

аспект самовизначення. Запровадження німецьким філософом Й. Г. Гердером 

ще у XVIII ст. поняття належності, що з часом переросло у поняття-концепцію 

ідентифікації, сформувало таку пасивність терміну. На нашу думку, 

ідентифікація – етнічна, релігійна чи етнорелігійна – не обмежується 

відчуттям або усвідомленням належності до етнічної, релігійної чи 

етнорелігійної спільноти. В ідентифікації треба бачити і сам процес набуття 

етнічності чи релігійності, віднайдення себе як носія певної етнічності чи 

релігійності серед інших носіїв інших етнічностей і релігійностей і бажання 

збагатитися самому за рахунок пізнання іншого, а також збагатити інших 

своєю унікальністю.  

Суть ідентичності не в розкритті її складників та зовнішніх ознак. 

Ідентичність – це динаміка і діалог, це боротьба і перемога певних сутностей, 

які примхливо з’єднуються в процесі ідентифікації. Таємниця тожсамості в 

                                                           
9 Див. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. Київ, 2005. С. 39-65. 
10 Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. Римаренка. Київ : Генеза, 1996. С. 78. 
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тому, що для різних суб’єктів діють різні критерії: комусь це – кров, комусь – 

місце, іншому – мова або звичаї, а комусь – свідоме ототожнення себе з певною 

релігійною чи етнорелігійною спільнотою або ж із формуванням/набуттям 

певного змісту свідомості. «Стабільною і єдиною ідентичність людини не 

буває», – слушно зазначає О. Гнатюк11, оскільки сучасна людина постійно 

опиняється перед викликами формування нових ідентичностей, 

конструювання нових спільнотних ознак, які дають можливість класифікувати 

дану спільноту як окремішню сукупність індивідів. 

Визначившись в тому, що таке ідентичність, конкретизуємо бачення 

того, що таке релігійна ідентичність. Незважаючи на відсутність у науковій 

та теологічній парадигмі однозначного розуміння релігійної ідентичності, 

дослідники феномену виходять з того, що релігійна ідентичність – це складний 

полірівневий та поліфункціональний феномен, сутність якого полягає в 

конструюванні системи релігійних цінностей, які можуть бути сформовані 

самостійно на основі доступних релігійних уявлень або ж бути 

запропонованими особистості якоюсь конфесією та повністю або частково 

прийнятними, усвідомленими чи неусвідомленими нею, відтворюватися і 

виражатися в різних її релігійних практиках і організаціях життя 12. В 

такому разі релігійна ідентичність проявляється в співвіднесеності з такою 

системою уявлень, які визначають буття індивіда на індивідуальному та 

колективному рівні. На відміну від наукових підходів, зміст і сутність 

релігійної ідентичності у теологічних витлумаченнях розкриваються лише 

через постулати, які проповідує та чи інша релігія, у зверненні людини до 

надприродного (Бога). Відтак, з богословських позицій релігійна ідентичність 

розуміється лише як конфесійна чи церковна, хоч ця ідентичність може бути 

наявною і як самостійно витворений конструкт релігійності. 

Повертаючись до самовизначення різних народів, в т.ч. і українців, треба 

зазначити, що в певних історичних періодах «релігійна ідентичність 

виявляється значно сильнішою, ніж етнічна»13, що особливо актуально для 

історичної України. Релігійний фактор в історії нашої країни, як 

аргументовано продемонструвала це Л. Нагорна, мав неабияке значення в 

формуванні національної свідомості. Так, на думку дослідниці, поява 

уніатства і наступна «церковна полеміка між православними й уніатами 

сприяла усвідомленню давнього походження й ідентичності “руського 

народу”… Саме під впливом цієї полеміки з’являється відчуття єдності Руси 

як особливої спільноти». 

Релігійна та конфесійна (церковна) ідентичність не співпадають, бо ж 

релігійна є, за справедливим зауваженням О. Горкуші, свідченням насамперед 

                                                           
11 Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. С. 51. 
12 Клімук І. Формування релігійної ідентичності сучасного українця в контексті міжконфесійних 

відносин: автореферат дис… докт. філос. наук: 09.00.11 / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 

України. Київ, 2015. С. 4. 
13 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. Київ, 2002. С. 48. 
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світоглядного самовизначення особистості за віроповчальною аксіоматикою 

чи ідейним вектором. Конфесійна (Церковна) ж ідентичність, на її думку, є: 

1) визначенням належності до певної спільноти (групи), готовністю поділяти 

її стратегічну програму, історіографічне обґрунтування позиції щодо 

дійсності, тією чи іншою мірою бути включеним в релігійну чи позарелігійну 

спільнотну діяльність; 2) демонстрацією того, що групова (церковна) 

ідентичність як згідність з груповою позицією не обов’язково вимагає 

релігійної віри, а може бути свідомим раціональним вибором життєвої позиції 

особи. Спираючись на матеріали анкетування, дослідниця, обумовлюючи те, 

що часто розрізнити релігійну і конфесійну ідентичність не дає недосконалість 

опитальника, який нехтує малі числа, допускає, що серед представників 

нехристиянських конфесій ми можемо не диференціювати релігійні течії та 

конфесії. Але у християн як носіїв найчисельнішої релігії в Україні чітко 

вирізняються не тільки конфесійні, але й церковні в межах цих конфесій 

ідентичності. 

Соціологічні опитування, які проводять різні аналітичні центри, дають 

надзвичайно важливу інформацію для аналізу сучасного стану релігійних 

ідентичностей, співвідношення релігійної та конфесійної (церковної) 

належності серед представників різних релігій. Україна найбільш повно 

представлена в дослідженнях Центру Разумкова. Аналізуючи останні, 

О. Горкуша виявила цікаву кореляцію між релігійною ідентичністю та 

церковною належністю. Серед тих, хто не відносить себе до жодної з конфесій, 

виявляється «невіруючих» – 23%, «переконаних атеїстів» –19,1%, «байдужих» 

– 26,5%, «тих, хто вагається між вірою та невір’ям» – 14,8%; а з-поміж 

конфесійно чи християнсько визначених найбільший показник «невіруючих» 

серед «просто православних» – 5,5%, «переконаних атеїстів» – 1,5%, 

«байдужих» – 3,4%, «тих, хто вагається між вірою та невір’ям» –17,6%. 

Аналогічний показник «тих, хто вагається між вірою та невір’ям» – 17,5% 

серед «просто християн», але серед них значно більше «байдужих» – 18,8%, і 

трохи більше «атеїстів» – 1,9%14. То ж, як бачимо, конфесійна чи церковна 

належність жодним чином не є однозначно якимсь привілеєм віруючих. 

Загалом дані опитувань Центру Разумкова за 2019 рік демонструють нам 

досить багато загадок у співвідношенні релігійної та конфесійної (церковної) 

ідентичностей серед мешканців України 15.  

Крім традиційних щорічних опитувань щодо релігійності українців 16, які 

ще неодноразово будуть аналізуватися на сторінках монографії, Центр 

Разумкова вивчає партикулярні теми, зокрема співвідношення релігійної і 

                                                           
14 Держава і церква в Україні – 2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин. Київ, 2019. 

С.13. 
15 Горкуша О. Церковно-релігійна ситуація в Україні: тенденції 2019 року – запит на розширення 

питальників для соцопитувань // Релігійна свобода. 2020. № 24. С. 31-54, 41-42.  
16 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000-2020 рр. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religiya.pdf 
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конфесійної належності 17, які прямо лягають в контекст нашого дослідження. 

Згідно з результатами найсвіжішого опитування 2020 року, найчастіше 

громадяни України відносять себе до вірних Православної церкви України (34%). 

13,8% назвали себе вірними Української православної церкви (Московського 

патріархату), 8,2% – Української греко-католицької церкви, 0,7% – 

Протестантських та Євангелічних церков, 0,4% – Римо-католицької церкви, 0,6% 

– інших релігій та конфесій. Значна частина опитаних (27,6%) зазначали, що 

вважають себе православними, але не відносять до якоїсь церкви. 8,8% не 

відносять себе до жодної з конфесій, а ще 5,6% визначили себе як невіруючих. З 

одного боку, ми бачимо, що зростає частка церковно визначених християн, а з 

іншого – не меншає кількість просто православних чи взагалі віруючих. Захід 

України і частково вже центр свідомо ставляться до своєї церковної належності, 

натомість східні і південні регіони демонструють конфесійну розмитість і 

невизначеність 18. 

Опитування надають цікаві дані і щодо залежності конфесійних/церковних 

належностей і політичних уподобань чи віку респондентів (чим старші люди, тим 

більше серед них прихильників певної церкви). Тобто молодь байдужіє до 

церковної ідентифікації. А от сумарна частка тих, хто не відносить себе до жодної 

конфесії або є невіруючим, зменшується зі зростанням віку опитаних – від 19,4% 

серед молоді віком від 18 до 29 років до 11,2% серед респондентів від 60 років і 

старших. 

Порівнюючи динаміку зростання показників церковної, конфесійної, 

релігійної належності за 20 років 19, Центр Разумкова дає багато поживи для 

розуміння тенденцій співвідношення релігійної та конфесійної (церковної) 

належностей, яку ще потрібно осмислити. Швидкі зміни в релігійному 

ландшафті України не могли не вплинути на релігійну та конфесійну (церковну) 

ідентичність, але наслідки цих змін ми побачимо через декілька років. Не всі 

українці здатні динамічно переосмислювати контексти свого самовизначення, 

враховуючи Майданні і пост-Майданні події.  

Експерти передбачають, що цей інтенсивний історичний час відобразився 

на церковній ідентичності українців, але соціологія ще не здатна в повній мірі 

ухопити ці зміни. Очевидно, що «інтенсифікувалась тенденція узгодження 

церковної, громадянської та дійснісної ідентичностей в межах Українського 

                                                           
17 Особливості релігійного і церковно–релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000–2020 рр. (Інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2020. URL: https:// 

razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/konfesiina-ta-tserkovna-nalezhnist-gromadian-

ukrainy-sichen-2020r 
18 До вірних ПЦУ віднесли себе 42,2% мешканців Західного регіону, 41,3% — Центрального 

регіону, 23,4% — Східного регіону і 16,2% — Південного регіону. Вірними УПЦ (МП) є 8,7% 

мешканців Західного регіону, 12,0% — Центрального регіону, 17,9% — Південного регіону, 19,1% 

— Східного регіону. Вірні УГКЦ переважно представлені у Західному регіоні, де їх частка серед 

опитаних становить 30,8%. Православних, які не відносять себе до жодної церкви, найбільше у 

Південному (48,9%) і Східному (36,4%) регіонах. 
19 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000-2020 рр. (Інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2020. 
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світу задля уникнення дисонансу ідентичностей та розбалансованості свідомості 

тих, хто за дійснісно-подійною причетністю перебував в сучасній Україні, а за 

церковно-конфесійною належністю – в «русском мірє», пропагованому вірянам 

УПЦ МП як «єдиноістинна» (правильна) світоглядна парадигма» 20. Певно, ми 

станемо свідками двох тенденцій. З одного боку, в середовищі свідомих 

громадян розрив між світоглядною і церковною невизначеністю буде 

зменшуватися, тобто все більше буде тих, хто пов’яже своє громадянство, 

національнісність із певною релігійністю, точніше конкретною конфесійністю чи 

церковністю. Разом з тим, для певної групи людей, з одного боку – розчарованих, 

стомлених, заблукалих, які шукають себе не в дійсній реальності, а в інших світах 

примарної канонічності, а з іншого – послідовних космополитів, які не звертають 

увагу на локальні світи, а будують щасливе майбутнє для всього людства, 

належність до релігії буде вторинною, неважливою, туманною, загальною – 

віруючий/православний взагалі. Такі висновки підтверджуються отриманими 

відповідями респондентів, більшість із яких висловлювали переконання, що 

релігійна віра не передбачає обов’язкової віросповідної визначеності. Наразі 65% 

у 2020 (у 2000 – 64%) опитаних вважають, що «людина може бути просто 

віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію»21. 

У багатьох працях автори прагнуть визначити структуру релігійної 

ідентичності та виокремити її основні складові або компоненти, до яких на 

індивідуальному рівні належить: віра в надприродне; комплекс релігійних думок 

і переконань про світ в цілому та його окремі елементи; система ідей, уявлень 

про роль і місце людини в світі, про можливості забезпечення її потойбічного 

життя і зрештою безсмертя її душі. Релігійна ідентичність вірянина в її 

спільнотних проявах – конфесійна чи деномінаційна – включає в себе такі 

елементи, як релігійні знання, релігійні цінності та релігійну поведінку.  

На відміну від поширених уявлень про вплив зовнішніх чинників на 

формування релігійної ідентичності, автори нашого дослідження особливу увагу 

надають процесам внутрішнього усвідомлення та осмислення віруючою особою 

своєї релігійної тожсамості. Релігійна ідентифікація має втратити будь-які 

негативні конотації як нав’язаного кимось ззовні процесу і повернутого до його 

первинного значення. 

При з’ясуванні факторів, що впливають на конструювання релігійної 

тожсамості, явно встановлюється кореляційний зв'язок між релігійною 

ідентичністю та належністю й активною включеністю людини в життя якоїсь 

релігійної спільноти, що уточнює розуміння релігійної і конфесійної 

ідентичності, визначає характерні ознаки тієї та іншої, доводить, що формальна 

релігійна ідентичність формується у тих осіб, які рідко відвідують релігійне 

зібрання, богослужіння і не мають постійного досвіду в релігійних практиках. В 

                                                           
20 Горкуша О. Церковно-релігійна ситуація в Україні: тенденції 2019 року – запит на розширення 

питальників для соцопитувань // Релігійна свобода. 2020. № 24. С.41-42.  
21 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000-2020 рр. (Інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2020. С.4. 
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процесі спілкування із носіями певної ідентичності з’ясувалося, що релігійна 

ідентичність, її усвідомлення залежить від рівня освіти і культури. Вона 

пов’язана із пошануванням історичних, календарних і обрядових традицій. На 

питання, що, власне, визначає цю релігійну ідентичність – знання вчення, 

наявність інституцій, релігійна практика, досвід, життя у відповідності до 

релігійних вимог, – ми отримували різні відповіді, але всі респонденти 

усвідомлювали важливість того, що релігійна ідентичність потребує розвитку, 

презентації – внутрішньої і зовнішньої, представленості в масмедіа, в 

громадській думці, в системі державно-конфесійних і міжконфесійних відносин. 

Важливим елементом релігійної ідентичності є її міжнародний вимір, те, як вона 

спрацьовує в міжрелігійних і міжнародних відносинах. 

З’ясовуючи питання, що зміцнює, а що послаблює і розмиває конфесійні 

межі релігійної ідентичності, в історії і сьогоденні, можна стверджувати, що на 

формування релігійної ідентичності впливають сучасні технології, напр., 

соціальні мережі, як один із нових каналів ЗМІ, які дають більше мобільності 

особистості з метою конструювання мережевої релігійної ідентичності, яка може 

відображати повністю чи частково реальну релігійну ідентичність або ж, 

навпаки, бути абсолютно відмінною від неї. Цікавим виявилося й 

функціонування і роль позитивних релігійних стереотипів у гомогенізації 

релігійної спільноти та зміцненні конфесійної ідентичності особистості чи 

спільноти. Віруючим стало важливим розібратися в тому, як негативні релігійні 

стереотипи щодо інших релігій впливають на проведення чітких демаркаційних 

ліній між своєю і чужою релігійною ідентичністю. 

 

 

1:3 Ідентифікатори релігійної ідентичності  
 

Під релігійною ідентичністю прийнято розуміти таку категорію 

релігійної свідомості, змістом якої постає усвідомлення належності до ідей і 

цінностей, які в певній культурі іменують релігійними, а також усвідомлення 

належності до конкретної релігійної течії і до певної релігійної спільноти. 

Релігійна ідентичність виражає як спільну релігійну самоатестацію людини 

(«я – віруючий»), так і належність до конкретної форми релігійності (напр., «я 

– православний»).  

То ж релігійна ідентичність близька у своєму змісті з ідентичністю 

конфесійною. Проте, якщо остання не може виявлятися особистістю без 

наявності першої і є завжди у ширшому її змістовному вислові релігійно-

конфесійною, то релігійна ідентичність, як світоглядний феномен, може бути 

наявною без конфесійного її вияву. Навіть під час соціологічного опитування 

віднаходяться особи, які заявляють просто про свою релігійність. У наслідках 
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опитування Центру Разумкова таких набирається аж 13%. Серед них 23% 

просто невіруючих, а «просто православні» становлять 5,5%22.  

Релігійна ідентичність має скоріше індивідуальний свій виявник. Не 

буде великою помилкою, коли скажемо, що носій її – взагалі всі окремі 

релігійно-віруючі особи, незалежно від наявності у них навіть якоїсь 

конфесійної належності. 

При аналізі феномену релігійної ідентичності важливо зосереджувати 

увагу не лише і не стільки на з’ясуванні поняття ідентичності як 

функціонуючого явища. Для релігійної ідентичності основним переважно є 

визнання вірянином наявності в довкіллі надприродного у його співвідношенні 

з природним як похідним від нього. То ж мінімумом релігійності особи (як це 

нині переважно визнають) є насамперед віра і сприйняття нею достовірності 

буття надприродного.  

Надприродне – це поняття, вживане для позначення якоїсь надчуттєвої 

реальності, що об’єктивно знаходиться поза природою, соціумом й окремою 

людиною й перевершує своїми якостями їх, є фізично сприймане й 

умоосягнуте в своїй наявності людиною, здатне згідно з її переконань бути 

творящим началом щодо об’єктивного світу і впливати й визначати життя 

кожного.  

Співвідносним поняттю надприродного постає поняття природного, 

яким позначається такий стан речей, процесів і явищ, що зумовлений 

іманентно притаманними їм законами і власною внутрішньою необхідністю. 

Таке розуміння довкілля виключає уявлення иро вплив на нього сил, які 

можуть знаходитися поза природою і людиною. Для того, щоб мати якісь 

судження про наявність надприродного, треба було мати уявлення про 

природний порядок речей, інтуїтивно відчути наявність у світі необхідних 

відносин, що називаються законами. А оскільки не було відомо, ЩО в 

наявному порядку речей є сталим і незмінним, то в ньому могли вбачати 

природне з тим, щоб ці волевияви мали можливість довільно змінити наявний 

порядок. Релігійні концепції мали насамперед за мету виявити і з’ясувати в 

речах не виняткове і анормальне, а навпаки – постійне і регулярне. Те, що 

виходило за звичний порядок речей, пов’язувалося із незвичними, 

винятковими причинами, цебто поза природним. 

Усвідомлення сутності природного можливе лиш через співставлення 

його з іншими статусами буття. Статус буття як свідомо зміненої природи 

внаслідок доцільної творчої діяльності людини фіксує поняття соціалізоване. 

Поняття природне і соціалізоване поділяють буття з точки зору характеру 

людської діяльності в ньому. Відтак поняттям природне ми позначаємо те, що 

включається в ланцюг причинно-наслідкової залежності, підпорядковане як 

загальним законами розвитку світу, так і закономірностям певної сфери 

світобудови, може бути пізнаним і цілеспрямовано зміненим, не є наслідком 
                                                           
22 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000-2020 рр. (Інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2020. 
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дії чи впливів якихось зовнішніх (тут і якихось надприродних) щодо нього сил. 

В ході розвитку людського пізнання і людської діяльності у світі зміст поняття 

природного (на відміну від надприродного) значно змінювався. 

Відомий німецький релігієзнавець Макс Мюллер вбачав у кожній релігії 

прагнення до пізнання неосяжного, осягнення нескінченого. При цьому 

важливу роль в багатьох релігіях відігравало відчуття утаємниченого, 

визнання наявності його поруч із пізнаним. Це протиставлення утаємниченого 

і явного було особливо притаманне християнству. Значення утаємниченого 

змінювалося в різні періоди розвиту релігійного світобачення. Так, для людей 

ХVІІ століття догма не утримувала в собі щось таке, що дивувало розум, віра 

мирилася з наукою, з пізнанням. Власне, через це незрозумілим своїм 

сучасникам залишався Блез Паскаль з його визнанням наявності в речах багато 

чого незрозумілого, неосяжного, утаємниченого, яке включалося у релігійну 

сферу як її вияв.  

Якщо релігійна ідентичність особистості є дечим утаємниченим, часто 

штучно з’явленим і не обов’язково знаходить у свідомості вірянина якісь свої 

упорядковані зовнішні вияви, звучить фрагментарно, а не системно, 

формується часто стихійно, то конфесійна ідентичність завжди знаходить 

певні усталені, насамперед спільнотно прийняті певні обрядові чи 

організаційні вияви, подається своїм змістом в конфесійних виданнях, зокрема 

в заявлених і вшановуваних конфесією її Священних книгах (Біблія, Коран, 

Мага Віра тощо). То ж конфесія – це інституйована й ідентифікована 

віросповідна система, що включає в статусі своїх складових свої – певне 

віровчення, його історію, обрядову практику, організаційно-ієрархічну 

структуру як символічний відповідник даному віровченню та ін. Конфесійній 

ідентичності притаманна своя динаміка змін, що фіксується її віросповідними 

носіями під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників – політичних, 

соціальних та духовних умов функціонування релігійної течії, трансформацій 

у позиціях спільнот самих віруючих. 

Релігійна ідентичність виявляється насамперед через релігійну 

свідомість, що здійснює свій концептуальний вплив на інші структурні вияви 

релігійності. Сама вона також є складним духовним явищем. Як на 

узагальнено-теоретичному, так і на буденному рівнях вона включає такі три 

важливі концептуальні піделементи: теолого-демонологічний – ідеї про 

надприродні суб’єкти (дух, святі, Бог диявол та ін.); буттєво-творимий – 

надприродним з’явлений світ (природа, соціум, людина); антропо-

іморталістський – життя людини на землі як підготовка і переддень її 

безсмертя в наявному, реальному, як для неї, світі потойбіччя (для праведників 

– райське буття).  

Знаний філософ-матеріаліст Людвіг Фейєрбах наголошував, що якби не 

було смерті, то й релігії не існувало б. Саме таке бачення породжує і утверджує 

релігійний концепт потойбіччя. На основі його виникає протиставлення 

поцейбіччя і потойбіччя, яке сприймається як основне у змісті релігійної 
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свідомості вірян, у виявах практичної релігійності віруючих більшості 

конфесій як засобу забезпечення собі безсмертя. Саме з ним вірянин живе 

повсякденно, хоч цей концепт не є вихідним для релігійного світобачення. 

Сотеріологічна ідея спасіння як домінантна особливо проявляється в 

християнстві. Проте релігія загалом не є змістовно звуженою лише 

проблемами сотеріології. Той же К. Маркс в праці «До критики гегелівської 

філософії права. Вступ» розглядав її ще й як «загальну теорію цього світу», 

його «енциклопедичний компендіум», його «логіку в популярній формі», 

«моральну санкцію». Подвоєння світу на природний і надприродний, віра в 

дійсність буття надприродного начала і уява про його визначальну роль щодо 

довкілля складають найбільш фундаментальні засади релігійної ідентичності. 

Проте не всі релігійні спільноти (конфесії) приймають віру в 

надприродне як вихідну чи навіть єдину ознаку релігійності. Не всі вони 

говорять про надприродне. Наявна значна кількість таких (особливо східних), 

які у своєму світобаченні за основу подають інші духовні феномени як вихідну 

протилежність реальному, зокрема формулюють поняття сакрального. 

Сакральними постають об’єкти, виведені за сфери повсякденності, 

профанного буття. Деякі форми сакралізованого набирають в релігіях вигляду 

особливих обрядових дій і опікування особливими регламентаціями й 

заборонами. Сакральне при цьому виявляється ширшим від релігійного, бо ж 

деякі його різновиди можуть виходити і за сферу прийнятого його бачення, 

наприклад політики (абсолютизації особистих якостей і ролі успішних 

політичних діячів, значення напутних ідей і вчень тощо). Завдяки сакралізації 

відбувається виведення об’єкта за межі повсякденного досвіду в особливу 

сферу, що оберігається різними заборонами і регламентаціями, вилученням 

його із профанного буття.  

До сакрального відносять: 1) об’єктивовані релігійною свідомістю 

істоти, персонажі релігійних писань тощо: 2) релігійні цінності–істини, 

догмати віровчення, таїнства і релігійні спільноти (церкви); 3) сукупність 

речей, осіб, текстів, мовних висловлювань, будівель та ін., що входить у сферу 

релігійного культу, набувають і постають виразниками релігійних значень. 

Об’єктами сакрального можуть поставати індивіди (реальні чи 

вигадані), феномени психіки, мислительні, вербальні чи поведінкові акти, 

соціальні норми чи інститути, природні об’єкти і сили, людиною виготовлені 

предмети тощо. Завдяки сакральному в свідомості складається сукупність 

уявлень про об’єкти, спільною ознакою яких постає володіння святістю. 

В процесі еволюції певного конфесійного життя деякі з них втрачають 

приписані їм сакральні властивості. Сакралізовані свого часу предмети, особи, 

дії, вчинки, тести, предметні формули та ін. виходять за сферу сакрального й 

зміщуються в мирську сферу. Така десакралізація християнства особливо 

притаманна протестантизму, який вчинив це щодо Святого Передання, Діви 

Марії, церковної ієрархії, таїнств, мощів святих, святих місць та ін.  
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То ж процес сакралізації в суспільному бутті наявний постійно у 

виявлених змінах і постає як включення у сферу релігійного санкціонування 

суспільного, групового та індивідуальної свідомості, діяння і поведінки 

людей, соціальних відносин та інститутів. Цей процес проявляється із 

зростанням впливу релігії на соціум загалом і окремі його сфери, розширенням 

і зростанням поля вияву її функцій. Процес сакралізації постійно супроводжує 

процес десакралізації. 

Сакралізація сама по собі – складне явище. Її феномен знаходився 

постійно в полі уваги релігієзнавчої думки. Релігієзнавець Е. Дюркгейм під 

сакральним вбачав колективні установки, за допомогою яких суспільство 

утверджує свої вищі цінності як абсолютні норми для особи і соціуму загалом. 

Мислитель вважав, що саме природні, архаїчні релігії більше інших здатні 

прояснити релігійну природу людини.  

У баченні його колеги М. Вебера сакральне має подвійну природу. 

З одного боку, сакральне, освячуючи наявні норми співжиття, виконує 

функцію стабілізації і стереотипізації суспільного життя, а з іншого – 

сакральне через ідею іншості, істинної святості й інститут харизматичного 

лідера може сприяти запереченню і руйнації рутинних соціальних норм і 

традицій життя.  

Окрім сакрального, в релігійності наявним є ще поняття святого або 

священного. Вони близькі між собою, але якщо перше позначає сакралізовану 

об’єктність носія святості (особа з якимись незвичними і окремими якостями, 

життєво значимий предмет, значима тварина чи рослина та ін.), то друге – 

сприйняття чогось скоріше через суб’єктивну його сакралізацію (священний 

природний об’єкт – священні гори (у нас Карпати), священна земля (українські 

терени), річка (Дніпро), місцина (Холодний Яр), поселення народження чи 

поховань батьків тощо. Ними позначається наявна властивість об’єкта чи його 

статус, що надає йому виняткову значимість, неперехідну цінність, формуючи 

до нього благоговійне ставлення. «Уявлення про святе включає різні важливі 

характеристики сущого: онтологічно святе – відмінне від буденного буття і 

віднесене до вищого рівня реальності; гносеологічно святе – вбираючи істинне 

знання, за суттю своєю неосяжне; феноменологічно святе – дивовижне, 

вражаюче; аксіологічно святе – абсолютне, імперативне, глибоко 

вшановуване»23.  

Проте уява святого найбільш повне своє виявлення знаходить в 

релігійному світогляді як частині релігійної свідомості, що характеризує 

фундаментальний рівень релігії. Операцію (процес) релігійної свідомості із 

формування системи релігійних вірувань прийнято називати сакралізацією. 

Саме завдяки сакралізації в свідомості складається сукупність уявлень про 

об’єкти, спільною ознакою яких постає наявність святості. Оскільки в 

релігійній свідомості святе сприймається як щось відокремлене від буденного, 

                                                           
23 Див.: Забияко А. Святое, священное, скральное // Религиоведение. Москва, 2007. С. 250-252. 
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вилучене із сфери профанного буття, то сакралізація виражається через процес 

виведення того чи іншого об’єкта за сферу повсякденності в особливу сферу, 

що охороняється засобом різних заборон і регламентацій, Деякі форми 

сакралізації набирають в релігіях різновиду особливих кульових дій, 

сукупності обрядів, славослів тощо. 

Об’єктами сакралізації постають індивіди (реальні чи вигадані), 

феномени психіки (душа), мислительні, вербальні чи иоведінкові акти, 

соціальні норми та інститути, природні об’єкти і сили, виготовлені людиною 

предмети тощо.  

Найбільш розгорнуте обґрунтування вчення про святе-священне, як 

конституювальний елемент релігійного світобачення, знайшло в праці 

«Елементарні форми релігійного життя» цитованого вище французького 

соціолога Е. Дюркгейма. Науковець вважав, що релігію не слід виводити із 

поняття божества чи поняття надприродного, бо ж поняття божества не є 

універсальним (в східних релігіях воно відсутнє) і до того ж не з’ясовує все 

різноманіття релігійного життя, а поняття надприродного – взагалі має пізнє 

походження. Воно з’явилося лиш в роки класичної античності, коли про 

релігію задовго до того вже йшла мова. Водночас у всіх релігіях на ранніх 

стадіях постання релігійного світобачення наявним був притаманний їм поділ 

світу на дві сфери – мирську (профанну) і священну. Вже тоді вони, навіть у 

примітивній релігійній свідомості, поставали як антагоністи. Підставою такої 

опозиції, наголошує Е. Дюркгейм, слугували важливі ознаки святого – його 

незбагненність, недоторканість, окремішність, табуйованість як колективні 

визначеності. Такі міркування дала можливість мислителю наголосити, що 

святе-священне за своєю суттю є соціальним. Саме суспільні спільноти 

визначають своїм вищим соціальним і моральним спонуканням обрис 

священних образів, символів чи норм поведінки, вимагаючи водночас в такий 

спосіб від індивіда категоричного підпорядкування колективному. 

Сутність і структуру релігійній свідомості визначають особливі 

колективні уявлення про святе і профанне. Витлумачуючи останні як важливі 

ознаки релігії, Е Дюркгейм визначав релігійні вірування як уявлення, що 

«виражають природу священних речей», а релігійні обряди - як поведінку, 

детерміновану ставленням до останніх.  

Ідея головування уявлень про священне дала можливість Е. Дюркгейму 

переглянути думку, що релігію слід визначати із поняття Бога чи поняття 

надприродного. Поняття божества не з’ясовує різноманіття релігійного життя. 

Релігії Е. Дюркгейм протиставляв магію. Релігії, в т.ч. й первісні, у нього не є 

виявом простого заблудження і не можуть розглядатися як просте 

забобонство. Немає релігій, які б за своєю суттю були сповна хибними. Всі 

вони по-своєму істинні… Їх можна розмістити в ієрархічному порядку. Одні з 

них можуть розглядатися як вищі від інших в тому розумінні, що приводять в 

дію більш високі мислительні функції, багатші думками і почуттями, 

включають (вбирають) в себе більше понять і менше образів. «Проте, попри 
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все, вони в однаковому сенсі є релігіями, – висновує науковець. – Корисно 

знати, що є та чи інша конкретна релігія, але ще важливіше знати, що є релігія 

взагалі». В основі всіх систем вірувань і всіх культів з необхідністю лежить 

певна кількість основних уявлень і ритуальних установок, які, незважаючи на 

різноманіття набутих ними форм, завжди і скрізь мають одне й те ж об’єктивне 

значення і виконують однакові функції. В такому випадку, якщо категорії 

мають релігійне походження, вони мають складати частину спільної сутності, 

притаманної всім релігійним фактам. Опісля Е. Дюркгейм зауважує на тому, 

що «розгляд лише найбільш близьких нам релігійних форм протягом значного 

часу спонукало нас вважати, що поняття Бога, надприродного слугує 

характерним в наявності для всього релігійного». 

Але релігії, які ми більш ґрунтовно вивчаємо, значною мірою далекі від 

будь-якої ідеї божества. «Однак сили, до яких адресовані в них обряди, – 

зауважує мислитель, – надто відрізняються від сил, що займають провідне 

місце в наших сучасних релігіях»24.  

Концепцію священного Е. Дюргкейма підтримав його земляк М. Моссе, 

який, розглядаючи святе як соціальну цінність, наголосив на тому, що 

сакральні явища є за своєю суттю соціальними, що через їх важливість для тієї 

чи іншої спільноти людей вони виявляються якимись позасвітними і 

недоторканими. Сакральне і профанне у М. Мосса постають як «органічна 

система понять і колективних образів, що мають відношення до сакральних 

істот, буття яких вони визнають»25.  

В статусі «страт-значень» у праці «Невидима релігія» сербського 

професора Т. Лукмана святе постає як «кінцева інстанція» щодо всієї 

повсякденності життя. Основною категорією в концепції Т. Лукмана є 

«трансцендування», цебто вихід за біологічне існування, за якого відбувається 

«конструювання смислового універсуму» як фундаменту природи людини. 

«Позацерковна релігія» Лукмана має свою особливу зорієнтованість. Вона – 

невидима. За умов секуляризованого світу кожна людина творить свою 

релігійну ідентичність, власну релігію, своє бачення святого, через які 

відбувається її автономізація і самореалізація. 

Якщо Е. Дюркгейм, спираючись на вчення про колективні уявлення, 

сподівався здолати у з’ясуванні явища святого-священного крайнощі 

емпіризму та апріоризму, то німецький філософ та історик релігії Рудольф 

Отто у праці «Святе» вибудував свої міркування на ідеї апріорності цієї 

категорії. Згідно Отто, категорія святого формується в процесі синтезу 

раціональних та ірраціональних моментів пізнання при домінуванні при цьому 

останніх. Досліджуючи релігійний досвід, Р. Отто виявив в «підґрунті душі» 

апріорне джерело категорії святого і релігійності взагалі – особливу 

                                                           
24 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика-Религия-Наука. Москва, 1998. 

С. 175-182. 
25 Моссе М. Социальные функции священного. Избранные произведения. Санкт-Петербург, 2000. 

448 с. 
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«зорієнтованість духу» й інтуїцію святого. Саме апріоризм дав можливість 

Р. Отто обґрунтувати відмову від редукції категорії святого (як і релігії 

загалом), віднесеність її до якихось соціальних і етичних начал. За Р. Отто, 

раціоналізація і етизація категорії святого взагалі є наслідком пізніших етапів 

релігійних розмірковувань. 

В підґрунті розуміння Р. Отто сутності релігії лежала думка про її 

ірраціональну природу і автономність щодо соціальних, етичних та інших 

поширених факторів. Згідно з Отто, в основі уявлення душі лежить апріорне 

начало релігійності – «особлива душевна налаштованість» та інтуїція святого. 

Цю «душевну налаштованість» Р. Отто позначив поняттям «нумінозне». 

Кожний індивід, будучи від народження носієм апріорного начала релігійності 

(почуття «нумінозного»), по-своєму розкриває його. При цьому мислитель 

зосередив увагу на виявлених в релігії значеннях сили і влади й прирівняв 

святе із вживаним в етнології поняттям мана. При з’ясуванні історично 

конкретних реалій ми знаходимо в Р. Отто такі виміри категорії святого як 

теологічна (Бог), антропологічна (свята людина), просторово-часова 

(священний час, священна місцина), ритуальна (священне слово, табу) та інші. 

Для Отто джерелом релігійності особи є її релігійний досвід. В основі 

розуміння сутності релігії мислителем лежала думка про ірраціональну 

природу релігії і її автономність щодо соціальних, етичних, естетичних й 

інших позарелігійних факторів.  

Голландський релігієзнавець Г. ван дер Леув у праці «Вступ до 

феноменології релігії» дає історичний контекст категорії святого – від 

архаїчного її вжитку до категорій вже християнської свідомості.  

Особливої уваги категорія святого набула в працях румуна Мірчи 

Еліаде. Тут маємо цілу ієрофанію – виявлення святого в профанній, мирській 

сфері. Цим поняттям М. Еліаде інтерпретує релігійну символіку, міфологію, 

ритуали, взагалі картину світу релігійної людини. Мислитель твердив, що вже 

в глибокій давнині внутрішній світ людини був наповнений релігійними 

переживаннями і смислами вищого порядку. Людина ж сучасного світу, 

боляче переживаючи втрату дійсних релігійних засад і сенсів, відчуває саме те 

ж. Не усвідомлюючи «онтологічну ностальгію», вона прагне повернути 

релігійний досвід, що зрештою призводить лиш до з’яви квазірелігійних, 

«крипто релігійних» та інших деформованих феноменологічних форм релігії.  

Теза М. Еліаде про універсальний антагонізм сакрального і профанного 

зближала його з позицією бачення святого Е. Дюркгеймом. Психологізація 

поняття святого, відзнайдення і вкорінення його в духовне життя людини – 

характерна риса феноменологічного сприйняття релігії. Теологічна 

феноменологія наголошувала, що в акті релігійного досвіду дає про себе знати 

якась трансцендентна реальність, яка постає як об’єктивно існуюча субстанція 

святого.  

В психоаналітичному релігієзнавстві Зиґмунда Фройда категорія 

святого не має ніяких інших, окрім психологічних, підстав у своєму 
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походженні і бутті. Святе у нього – це щось таке, до чого не можна 

доторкнутися. В ньому нічого іншого, окрім незалежних якихось 

інфантильних побажань і страхів, не існує. Святе, за З. Фройдом, це з’явлена 

воля прабатька, що виражається в психічному просторі усвідомленого і 

несвідомого як якийсь «психічний конденсат». 

Вияви релігійної мови, віровчення і обрядова практика різних релігій 

засвідчують, що поняття святого, будучи універсальною категорією 

релігійної ідентичності, все ж має в кожному із своїх конкретно-історичних 

виявів специфічний зміст. Тут можна погодитися із російським онтологом 

релігії А. Забіяком, що саме порівняльне вивчення засвідчує те, що історичні 

типи категорії святого не можуть бути описані шляхом підведення її під якусь 

одну сутнісну ознаку (табуювання, інше і т.п.), а чи ж універсальну комбінацію 

ознак. Змістовно категорія святого так само різноманітна і змінна, якими 

своєрідними і динамічними є етнорелігійні традиції26.  

Світова пандемія, фактична беззахисність людства від зараження 

коронавірусом завдала помітного удару по релігійній ідентичності, пов’язаній 

із сприйняттям в істині наявності Бога. Якщо він мав би виявлятися таким, 

яким сприймають його релігійно ідентифіковані особи навіть на буденному 

рівні своєї віри і подають свою онтологію релігійні віровчення більшості 

конфесій, зокрема авраамістичні, то чи є він взагалі. Де той всемогутній, 

всеможливий, всеблагий і всемилостивий Бог, яким він постає в основі цієї 

віри? Для чого тоді молитися йому і благати його в добрі і завдячувати йому в 

можливому доброносінні, коли він цього не чує. Для чого тоді наявні 

посередники у відносинах з таким Богом – спеціальні священнослужителі, 

велика обрядова практика і спеціальні будови-храми? Якщо епідемія є 

покаранням за гріхи, то чому це покарання маємо масовим, вселюдським, без 

якогось богосудового вирішення питання про гріховність кожного зокрема, 

без оглядки на вік людей (хворіють і діти)? Відтак ідентифікування своєї віри 

як через визнання наявності в істині чогось надприродного і можливості через 

нього забезпечити блаженство свого життя (а тим більше десь у потойбіччі) 

постає ілюзією. То ж маємо кризу релігійної віри, зокрема ознак ідентичності. 

По-різному віднаходять вихід з цієї ілюзорності як окремі віряни, так і 

священнослужителі й богослови різних конфесій. Насамперед йде мова про 

Бога-творця, а не промислителя. Створивши людину, він нібито наділив її 

свободою діяльності, співробітником Його. Але людина у цьому співдіянні з 

Богом настільки вільно виявила себе у перетворенні довкілля, що породила в 

ньому й смертельні засоби вияву щодо себе, свого життя. А Біблія ж 

застерігала, що у великій мудрості може бути багато смутку.  

До того ж, довільне життя людини саме призвело до гріховної 

діяльності, зростання виявів гріховності в житті людини Але тут до такого 

думання можна апелювати: якщо Бог велемудрий, всевидящий і всемогутній, 

                                                           
26 Забияко А. Религия // Религиеведение. Москва, 2007. С. 450-457. 
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то чому він, знаючи про можливість такого згрішення людини не застеріг її від 

нього?  

Деякі конфесії причину з’яви пандемії вбачають у з’явленому спокої 

життя вірян, коли вони стали виражати свою релігійність через переважно 

колективні вияви її в спеціально вибудуваних приміщеннях (храмах), не 

уявляли вже своє духовне життя поза церковним богослужінням, переважно в 

один день тижня і в колективній формі, й забули про те, що кожний має сам 

йти до Бога, вести розмову з ним про проблеми свого особистого життя. Тому 

нібито епідемія, зважаючи на це твориво, заганяє вірян в особисту чи сімейну 

молитовну шкаралупу. До того ж, забуття Бога прийшло нібито через 

прийняття вірянами у своє співжиття відвідин театрів, кінотеатрів, концертів, 

спортивних дійств й різного змісту розважальних заходів, через що в людини 

стало бракувати часу на дорогу до Бога. Неділя, як день молитви, стала 

використовуватися не для їй Богом встановленого призначення, а для розваг. 

То ж тут слушно звучать міркування п’ятидесятника Юрія Ваврика, якого 

військова служба вирвала із спільнотного релігійного життя під час служби в 

армії. Він за допомогою читання Св. Писання, листів батьків і одновірців 

компенсував відсутність чутих проповідей, відвідин богослужінь. «Я ще 

більше пізнав Бога, його присутність і його відкритість, – зізнається він. – За 

два роки духовно я виріс більше, ніж за 16-18 років відвідування церкви. Саме 

тоді я навчився по справжньому спілкуватися з Богом віч-на-віч, а не через 

служителів та церкву». 

З боку протестантів чуються претензії до традиційних християнських 

конфесій через те, що з їх досвіду у центрі релігійного життя, виявом 

релігійної ідентичності вірянина «постало храмове богослужіння». Мінімум 

одна щотижнева обов’язкова участь в ньому стала розглядатися як вияв 

релігійності. «Ми якось поверхово сприймаємо Біблію в тій частині, де вона 

говорить, що церква починається з сім’ї», – наголошує п’ятидесятницький 

часопис»27. То ж нинішня потреба актуалізації релігійної ідентичності 

потребує «відновлення сімейного поклоніння», вибудови «ефективної системи 

малих груп», «перезапуску багатьох процесів у служінні». «Ми проходимо 

потужний трансформаційний етап в історії християнства, який стосується 

наших ідентифікацій: хто ми, звідки і куди йдемо, – зауважує ректор 

Рівненської духовної семінарії О. Третяк. – Фактично формується нова 

парадигма мислення у багатьох християн… Ми маємо змінюватися. Ми 

засиділися в церковних стінах, звиклись зі своїм станом. Настав час вийти із 

«зони комфорту». Тепер із цієї «зони» виходять усі – і ті, хто говорили, і ті, 

хто слухали, і ті, хто не хотіли слухати»28. 

То ж, як бачимо, ідентифіковані релігійною свідомістю ознаки божества 

виявилися вифантазованими, а відтак це актуалізує правомірність 

утвердження атеїстичної ідентичності, згідно з якою вільна людина сама 
                                                           
27 Благовіст. 2020. № 2. С. 12. 
28 Там само. С. 13. 



31 

 

утверджується у своєму дійсному бутті. Це відбувається не через поширення 

антирелігійного світобачення, заперечення ознак релігійності (атеїзм – не анти 

теїзм), а через виявлення людиною тих ознак своєї сутності, які роблять її 

самодостатньою, відкривають їй можливості бути творцем свого щастя.  

 

 

1:4 Рівні і конфесійність релігійної ідентичності 

Концептуалізація знань і розмислу щодо релігійної ідентичності 

потребує дефінітивного та змістовного розпрацювання низки понять, серед 

яких – «структура релігійної ідентичності», «рівні релігійної ідентичності», 

«форми релігійної ідентичності», «криза релігійної ідентичності» тощо.  

Виглядає на те, що поняття «рівні ідентичності», попри звичність і 

поширеність, належить до найменш семантично усталених. Вживане мало не 

в кожній праці, присвяченій проблемі ідентичності, воно, між тим, 

оприсутнює цілий спектр розбіжних інтерпретацій і тлумачень. 

Так, надзвичайно поширеними є спроби адаптувати до дискурсу 

релігійної ідентичності соціологічний підхід «трьох рівнів ідентичності», 

з його поділом на індивідуальний, соціально-груповий (спільнотний), 

універсальний рівні. Такий підхід, особливо в західній соціології, став 

звичним фреймуванням огрому ідентичностей, застосовуваним як для 

прикладних досліджень, так і в рамках гуманітарно-освітніх проєктів та 

соціального коучингу. (Щоправда, вживається і спрощений дуальний варіант, 

за якого виділяють індивідуальний і колективний рівні, а поряд із тим – 

пропонуються визначення індивідуальної та соціальної/групової/ 

спільнотної/колективної «форм» ідентичності, або ж її «вимірів» чи 

«проявів»29).  

Рівень індивідуальної релігійної ідентичності зазвичай характеризується 

як суб’єктивно-унікальний; такий, що є підсумком персонального 

екзистенційного досвіду; позначений багатоманіттям ідентичнісних виборів і 

конструктів, проективністю й межовістю (вирізненням, розрізненням і 

протиставленням свого «Я» іншим), синкретизмом і егоцентричністю, 

налаштованістю розподіляти/сортувати інших за віровизнавчим принципом, 

схильністю до всотування стереотипів тощо. Водночас індивідуальна 

релігійна ідентичність – це, з одного боку, підсумок певного привласнення, 

інтроспекції усталеного комплексу цінностей, норм, уявлень, поведінкових 

взірців; а з іншого – особистісного креативного проектування. Вибір, 

                                                           
29 Див. напр.: Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное 

самосознание в постиндустриальном пространстве. Москва : НИБ, 2012. 306 с.; Пронина Т С. 

Религиозная идентичность как психосоциальный феномен // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. 2015. Том 16. Вып. 2. С. 154-166. 
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фільтрація, рефлексія щодо ідентитетів – як феномен секулярної і 

постсекулярної дійсності – відчутно послаблює зв'язок релігійної й 

конфесійної ідентичностей (що особливо актуально для конфесійно 

інституалізованих релігій, насамперед християнства), натомість може 

актуалізувати роль конфесійної належності в структурі іншого типу 

ідентичності. Так, індивідуальна конфесійна ідентичність може ставати 

вторинною, несуттєвою для релігійного самовизначення («просто 

християнин», «просто православний») або набувати значення ключового 

ідентитету в комплексі національної, громадянської, політичної 

ідентичностей. Вірянин здатен задовольняти свої духовні запити й релігійні 

потреби і без самофіксації своєї належності до певної інституалізованої 

спільноти. 

Рівень групової (спільнотної, колективної) релігійної ідентичності 

розуміється як самовизначення в структурованому соціумі й співвіднесення 

себе з певною спільністю, групою одновірців, разом із усвідомленням 

емоційного і ціннісного значення членства в цій групі. Групові характеристики 

(як-от, структури, ролі, норми, взірці) інтерналізуються як частина 

соціокогнітивної системи індивіда. Не зайве згадати, що теоретичне 

осмислення концепту «релігійна ідентичність» бере початок саме з аналізу 

чинників (родових, економічних, хронотопних, соціокультурних – цінностей, 

символів, міфів тощо), які впливали на формування саме колективних 

ідентичностей. Ознаки цього рівня – більш або менш виявлений ексклюзивізм, 

стереотипізація, ін-групова гомогенність (сприйняття членів своєї групи більш 

спорідненими і схожими між собою), референтність, груповий фаворитизм, 

співпричетність, груповий конформізм, визнання авторитетів, габітуалізація 

(за термінологією Т. Лукмана, П. Бергера) та ін. Звісно, ці ознаки більшою 

мірою виявлені в групах-носіях консервативної ортодоксії, релігійного 

радикалізму або сектантського типу організації, схильних до ескапізму як 

стратегії поведінки в соціумі. 

Ціннісні константи, що формують зміст колективної релігійної 

ідентичності, є важливими чинниками збереження самототожності й 

психосоціальної стійкості вірянина. Але способи їх трансляції та інтерпретації 

змісту – напрочуд різноманітні. Водночас, превалювання групової, 

колективної ідентичності над індивідуальною можна розглядати і як маркер 

дисфункціональності в структурі ідентичності та слабкого розвитку особистої 

релігійності та персонального релігійного досвіду. 

Рівень універсальної релігійної ідентичності, на відміну від попередніх, 

позначений не акцентацією розрізнення з іншими, а, навпаки, баченням 

спорідненості і зв’язку, спільності у фундаментальних засадах віри, 

належністю до тожсамого ціннісно-релігійного космосу (світової умми, 
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сангхи, Вселенського православ’я тощо). Звісно, ідентичність за самою своєю 

природою передбачає вирізнення й відмежування (як зворотній бік 

належності, тожсамості з чимось, співвіднесення), але на цьому рівні більшого 

значення набуває релігійний універсалізм (найвиразніше притаманний 

світовим релігіям), стирання конфесійних і культурних меж, відчуття 

співпричетності до нової глобальної й відкритої спільноти одновірців – 

християнського (мусульманського, буддійського) людства30. Демаркаційні 

лінії пролягають не поміж групами й спільнотами, а між уявленими культурно-

цивілізаційними світами. 

При цьому всі три рівні, співіснуючи, взаємно впливають один на 

одного, перетворюють ідентифікацію на постійно триваючий процес 

саморефлексії, пошуку, відбору, прийняття, переоцінки ідентитетів. 

Часом ця тріадна схема ускладнюється через доповнення рівнями 

міжособистісної та мікрогрупової (співвіднесення з неформальними 

підгрупами в групі) ідентичності. А також йдеться і про рівень 

«транснаціональної релігійної ідентичності», під якою, до прикладу, 

Д. Ейкельман розуміє особисті або колективні релігійні ідентичності, які 

виходять поза межі анклавів місцевостей, регіонів, націй, держав задля 

досягнення ширшої єдності переконань, практики та спільнотності31. 

Виділення транснаціонального рівня стало, з одного боку, відповіддю на 

розмивання традиційних політичних і культурних меж наступом глобалізації, 

а з іншого – розгортанням не так універсалізуючого, як глокалізуючого її 

потенціалу. Концепт транснаціональності (а не релігійної універсальності чи 

глобальності) став одним із можливих способів усвідомлення нового типу 

диверсифікації, розмежування і конфліктності, які принесла із собою 

глобалізація. А поряд з тим – і нового типу взаємодій у строкатій релігійній 

спільноті, що подала приклади утвердження міжконфесійних еліт, контреліт, 

коаліцій, світових мереж і організацій, які змагаються за вплив, голос та 

визнання. Цікаво, що до прикладів транснаціональної ідентичності 

Д. Ейкельман відносить як «високо-структурований вертикальний 

транснаціоналізм» Римо-католицької церкви, так і «горизонтальний 

транснаціоналізм» вільних коаліцій та мереж, притаманний для юдаїзму чи 

ісламу, позбавлених центральної організаційної ієрархії32.  

                                                           
30 Пролеєв С. Універсалізм та ідентичність // Бистрицький Є., Пролеєв С. та ін. Національна 

ідентичність і громадянське суспільство. Вид. 2-ге, допов. Київ, 2018. С. 65-66. 
31Eickelman D. F. Transnational Religious Identities (Islam, Catholicism, and Judaism): Cultural Concerns 

// International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2001. URL: 

https://www.sciencedirect.com/search?qs=Transnational%20religious%20identity&pub=International%2

0 Encyclopedia%20of%20the%20Social%20%26%20Behavioral%20Sciences&cid=272777 
32 Там само. 
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Інший підхід до розуміння багаторівневості релігійної ідентичності 

втілений у розрізненні когнітивного, афективного і поведінкового рівнів (що 

більш характерно для соціально-психологічного дискурсу). Поряд із тим, 

останні можуть розглядатися не як окремі рівні, але як «аспекти», 

«компоненти» або складники групової ідентифікації33. Когнітивний рівень 

характеризується як такий, що містить систему знань, цінностей, переконань, 

передбачає засвоєння комплексу символів, міфів традицій; афективний 

(емоційний) – означує феномен емоційно-психологічної сполученості з 

релігійною традицією та її фаворитизм, релігійну віру та персональний 

релігійний досвід, емоційне переживання власної релігійності; поведінковий – 

реалізується у царині релігійних практик. 

Ще один підхід окреслює співіснування базової та привласненої 

(присвоєної) релігійної ідентичності. При цьому базова характеризується як 

така, що набувається стихійно у процесі соціалізації (формується у 

відповідності з цінностями, нормами, стереотипами великої спільноти або 

первинної соціальної групи), натомість присвоєна – підсумок  процесу 

свідомої переоцінки релігійних переконань і цінностей, усвідомлення 

суб’єктом не тільки інтегруючих, а й розмежовуючих з групою маркерів34. 

А на думку О. Горкуші, в системі ідентичностей світоглядно розвиненої 

особи «з очевидністю можна виділити… теоретичний, емпіричний, сакрально-

вкорінений і буденний рівні» (див. підрозд. 1:5). 

Дискусійними є й спроби вкласти у певну матрицю релігійну, 

конфесійну, церковну релігійні ідентичності. Часом конфесійна ідентичність 

розглядається саме як рівень увиразнення і зрілості релігійної, часом – 

релігійну і конфесійну визначеність тлумачать як різні «форми» ідентичності, 

найчастіше – конфесійна ідентичність розуміється як спосіб вияву (прояву, 

актуалізації) релігійної.  

Безумовно, всі запропоновані підходи – деяка умовна ієрархія, факт 

вироблення якої увиразнив спільність дослідників у розумінні релігійної 

ідентичності як складної, багатовимірної конструкції (та годі сподіватися на 

консенсус щодо кількості та значення цих вимірів). Зарубіжний досвід 

широкомасштабних і міжкультурних соціологічних досліджень наразі 

доводить обмеженість більшості шкал, запропонованих для вимірювання 

                                                           
33 Henry K. В., Arrow H. & Carini B. A tripartite model of group identification: theory and measurement 

// Small Group Research. 1999. № 30 (5). Р. 558-581; Hinkle S. et al. Intragroup identification and 

intergroup differentiation: A multicomponent approach // British Journal of Social Psychology. 1989. 

№ 28. Р. 305-317; Александрова Е. А., Хухлаев О. Е. Особенности религиозной идентичности у 

буддистской молодежи // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Политология. 

Религиоведение. 2017. Т. 19. С. 157. 
34 Див. напр.: Калач В. Форми та рівні релігійної ідентичності: теоретико-методологічний аналіз // 

Українська полоністика. 2018. Вип. 15. С. 31-40. 
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індивідуальної релігійності та релігійної ідентичності35. Розуміння релігійної 

віри, релігійної участі, релігійної практики тощо є надзвичайно розбіжним у 

носіїв різних релігійних ідентичностей (та релігійно неафілійованих осіб) у 

розбіжних релігійно-культурних контекстах. Ускладнює визначення форм, 

структури і рівнів соціальних ідентичностей і характерне для сучасної доби 

розмивання сталих ідентичностей і трансформація ідентитетів. 

Виходячи із множинності запропонованих рівней ідентичностей, 

конфесійна класифікація останніх видається не такою простою. Перебіг подій 

із самовизначенням окремих народів в різних частинах світу показав, що 

релігійна ідентичність ‒ це не статична сукупність елементів, а їх динамічна 

система, яка конструюється індивідами і спільнотами. І відбувається це 

конструювання не стихійно, а відповідно до наявних установок на творення 

знятої релігійності, не в хаотичному її вияві, а субординованому в своїх 

складових, здійснюваного відповідно до певних інтересів й очікувань, 

побажань та їх бачень, на основі певних пізнавальних і мислительних 

механізмів. Релігійна ідентичність своєрідно переливається в конфесійну, 

змістовно наповнюючи при цьому кожний зі своїх компонентів. Так, Бог 

постає в баченні вже конфесії не просто «Я є», а як хто є «Я» і яким воно «Є», 

заявлене потойбіччя – не просто як деяка уявна абстракція, а як дійсність зі 

своїм предметним змістом. 

В наступних розділах автори докладно проаналізують специфіку 

представлених в Україні конфесійних ідентичностей, на складних процесах їх 

цьогочасного формування (конструювання). Тут ми тільки зауважимо, що 

якоїсь загальної релігійної ідентичності не існує: вона живе в конкретних 

віросповідних традиціях, таких як християнство, буддизм чи іслам, в свою 

чергу конфесіоналізуючись і в рамках цих великих релігій. 

Однією із найпоширеніших релігійних ідентичностей є християнська. У 

свідомості вірянина-християнина незалежно від конфесійної диференціації 

його в християнстві вона постає насамперед у таких трьох ознаках-баченнях, 

як віра в Трійцю, Ісуса як Спасителя і потойбічне безсмертя, що здобувається 

шляхом дотримання вимог християнського способу життя. Християни 

сприймають Біблію як основу своєї віри, часто не знаючи її зміст. В такому 

спрощеному баченні християнство сприймається за свою релігійну 

ідентичність всіма християнами. Становленню його як світового віровчення 

сприяв космополітизм останнього, відсутність якихось напочатку закріплених 

спільних форм обрядової практики, абстрактність суспільно-політичних і 

                                                           
35Див., напр.: Lemos С. М., Gore R. J. et al.  Dimensionality and factorial invariance of religiosity among 

Christians and the religiously unaffiliated: A cross-cultural analysis based on the International Social 

Survey Programme. 15.05.2019. URL:  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ journal. 

pone.0216352#pone.0216352.ref052 
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моральних принципів, нівелювання соціальної нерівності і спільне юдейське 

підґрунтя.  

Християнська ідентичність, своєю чергою, знаходить свої певні 

конфесійні вияви. Найскладніше тут із виокремленням їх для православної 

ідентичності. Бо ж вона ґрунтується найбільше на названих вище абстрактних 

ознаках загально-християнської ідентичності, вибудовується на Нікео-

Константинопольському Символі віри, залишаючи його дослівним. Звідси й 

виходить назва право славна, вірно славна, незмінно славна. Православна 

ідентичність водночас виражається через обов’язковість дотримання певного 

обрядового комплексу як засобу зв’язку між вірянином і надприродним, 

зрештою – з Богом. У православній ідентичності найбільш виразно 

виявляється принцип походження кожної влади від Бога, а відтак в кожній 

країні вона має сприймати її правителів як Богом даних. Певне, цей зв’язок 

сприяв тому, що православ’я не має свого єдиного світового центру, хоч 

вселенськість і закріплена за Константинопольським Патріархатом. 

У 1640 році було написане-упорядковане «Православне сповідання 

віри» за авторства Петра Могили й Ісайї Трофимовича-Козловського, яке ми 

можемо вважати певним ідентифікатором тогочасної православної 

конфесійності. Текст був узгоджений й затверджений патріархами Сходу і 

вважається найкращим викладом Символу віри – катехизаційної основи для 

всього православного світу. Принципами структурної побудови книги постали 

три богословські цноти – віра, надія і любов. Значна увага в праці приділяється 

проблемі внутрішнього світу людини і її серцю як центру духовного життя, 

преображення і єднання з Богом. В процесі доведення достовірності свого 

подання віри автори широко прислуговувалися раціоналістичними доказами, 

використовували праці богословів різних сповідань. Скорочений варіант 

праці, відомий ще як «Малий Катехизис», видрукувано в Києві у 1645 році під 

заголовком «Събраніє короткой науки о артикулах веры православно-

католической христианской ведлуг вызнання и науки церкве». «Православне 

сповідання віри» відіграло важливу роль в єднанні українського народу як 

православних вірян. 

Православна ідентичність близька до церковної, обрядово виявленої, 

проте чітко нерегламентованої на індивідуальному її рівні. Православно-

конфесійна ідентичність ґрунтується переважно на вченні і приписах східних 

Отців Церкви. Для православного в його ідентичності важливим є просте 

відвідування щотижня і в дні свят церкви (храму), дотримання визначених 

обрядів, центральним елементом яких є сім таїнств, культ святих, шанування 

ікон, відзначення християнських свят і дотримання постів. І це – при 

поверховому знанні-сприйнятті християнського віровчення. Православний 

священник живе у подвійному отцівстві. Він має право на одруження, а відтак 
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постає отцем не лише для своїх парафіян, а водночас і для своєї сім’ї. 

Посередником між Богом і вірянами в православ’ї визнається духовенство і 

Церква.  

Складнішою у своєму вираженні постає римо-католицька релігійність. 

Вона значно ускладнила й дещо змінила вихідний християнський Символ віри. 

Це дало підставу східному християнству, як зазначили вище, заявити про свою 

православність - цебто вірність вихідному християнству. До загально 

визнаних семи Вселенських соборів Церква додала ще чотирнадцять. Римо-

католицизм характеризує насамперед своє розуміння Трійці, при якому не 

лише Батько-Бог постає джерелом Святого Духа, а й Бог-Син. Відтак 

відбулося зняття рівності Спасителя із Духом Святим і урівняння його із 

Богом-Батьком.  

Якщо східне християнство закріплює за собою наступність діяльності 

апостола Андрія, величавого Первозваним, то в західних християн-католиків 

першість серед апостольства закріплюється за апостолом Петром, на якому 

нібито з волі Бога має бути розбудовано всю християнську Церкву в світі. 

Звідси походить величання цієї Церкви вселенською (цебто – кафолічною, 

католицькою). Католики актуалізували культ Марії-Богородиці, ухваливши 

догмати про її непорочне зачаття і тілесне вознесіння на небо. 

По-новому розглядають вони й потойбіччя, додавши до раю і пекла ще 

й чистилище, де душі померлих можуть очищатися від гріхів і дають 

можливість вірянину через наявні індульгенції дещо змінити свою гріховність. 

Католицизм не зрівнює рядових вірян із священнослужителями причастям 

перших лиш хлібом (тілом Христа), а останніх – хлібом і вином (його тілом і 

кров’ю). Монаше життя у католиків – не бездіяльне служіння в молитвах, а 

діяльність функціонально виокремлених через освітництво, виховательність 

чи добродійництво монаших орденів. Поділивши Отців Церкви, католики 

забрали собі західних, латинників. Тут відомим є Тертулліан, Іларій, Амвросій, 

Єронім, Августин, Григорій Великий, Ісидор Севільський та ін. В літургійній 

практиці католики широко використовують мистецькі твори, зокрема має 

місце органний музичний супровід богослужіння. Вся діяльність католиків 

ґрунтується на принципі папоцезаризму (наявний догмат непогрішимості 

папи) і вшануванні свого єдиного духовного теократичного центру – 

Ватикану, сувереном якого є той же Папа. Окрім історично усталених трьох 

ступенів священства (диякони, пресвітери та єпископи) в католицизмі 

поставлена ще особлива група – кардинали. Богослужбовою мовою католики 

визнають латину.  

Що стосується протестантської ідентичності, то, сприйнявши загально 

християнські положення Символу Віри, ідентифікаційні ознаки християнства, 

протестанти залишили для свого богослужбового життя лише Святе 
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Писання – Біблію і відкинули Святе Передання. Біблія у них – єдине джерело 

одкровення. Протестанти не мають якихось таїнств, а користуються обрядами 

хрещення і причастя лиш як символічними діяннями. В окремих 

протестантських течіях наявне вознесення в ранг ледь не святих засновників 

їх конфесійного вчення (Лютер – у лютеран, Кальвін – у реформатів, Олена 

Вайт – в адвентистів, Джон Сміт – у мормонів тощо).  

Протестантизм демонструє нам несприйняття священства: миряни і 

пастори в них – брати і сестри, на противагу наділення лиш православного і 

католицького кліру якоюсь благодаттю. Протестантські спільноти переважно 

зорієнтовані на виокремлення себе в соціумі, мають орієнтацію на 

ошкаралуплення в соціумі своїх сімей, відстороненість від служби в армії чи 

якусь співпрацю із державними органами. Для них характерним є організоване 

в громади буття в соціумі, членство в спільноті, а не прихожанство, що 

характеризує православних. Всупереч претензіям церкви, що маємо у 

православ’ї і католицизмі, на посередницьку роль у відносинах між Богом і 

людиною, протестантизм оголошує особисту віру при загальному священстві 

єдиним шляхом спасіння.  

Перекладом Біблії національними мовами протестантизм дав 

можливість її вивчати і вільно тлумачити. Пишноту богослужінь та жорстку 

ієрархічну підпорядкованість замінив демократизм церковного життя й 

автономність громади, виборність і підзвітність служителів тощо. 

Обрядовство, характерне особливо для православ’я, тут замінили прості 

регулярні і регламентовані зібрання вірян з вільними обговореннями 

богослужбового віровчення, текстів Священних книг. При цьому відсутнє 

театралізоване дійство (культова містерія) богослужіння (що є в православних 

і католиків), коли підкреслюється поділ громади на фактично пасивних 

спостерігачів і виконавців якогось утаємниченого, заздалегідь визначеного 

літургійного обряду.  

Якщо протестантська ідентичність євангельських течій зорієнтована на 

абсолютизацію євангельської моралі і не має якихось виявів явних змін 

християнського віровчення (наявна лише подеколи підвищена акцентація 

уваги на чомусь, зокрема, у п’ятидесятників на словах Івана Хрестителя про 

необхідність, окрім водного, ще й духовного хрещення), то в есхатологічних 

протестантів наявні й деякі обґрунтовувані Святим Письмом уточнення 

християнського віровчення (наприклад, в адвентистів відсутнє вчення про рай 

і пекельне безсмертя грішників). 

Протестантизм – це велика чисельність християнських конфесійних 

ідентичностей. В Україні їх маємо понад 50. Тут і ранні протестанти 

(лютерани, кальвіністи, англікани, пресвітеріани, методисти й дрібніші), пізні 

їх течії (баптисти, адвентисти, п’ятидесятники, меноніти, свідки Єгови й інші) 
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і неопротестанти (новоапостольці, мормони тощо). Взаємовідносини між 

ними складніші від стосунків з православними чи католиками, які і досі 

традиційно розглядають протестантів як відщеплені/сектантські утворення від 

єдиної соборної християнської церкви, яка давно вже втратила ту первісну 

єдність. Реальність утримує в собі підспудне гостре протистояння різних 

християно-конфесійних ідентичностей всупереч головному принципу 

християнства – Господньої Заповіді любові до ближнього.  

Відтак структурно конфесійна ідентичність християнських спільнот 

знаходить подеколи надто суперечливі свої вияви. Це можна віднайти, окрім 

християнства, і в інших світових релігіях – в буддизмі (його течії махаяна і 

тхеравада чи ваджраяна) й ісламі (суніти й шиїти), дещо менше – у 

національних, сформованих на певних етнічних чинниках. 

 

 

1:5 Релігійна, конфесійна та церковна ідентичності  

в їх співвідношенні  

 
Наявність поняття релігійної, конфесійної та церковної ідентичностей 

спонукає дослідника прослідкувати їх кореляцію з «цивілізаційною» та 

«дійснісною» ідентичностями. Для «цивілізаційної» ідентичності важливим 

є історіографічний маркер – послідовність історичного перебігу, дискурс його 

інтерпретації, знакові історичні постаті та події, що відіграють в певному 

історіографічному плині ключову роль. Залежно від історіографічного 

дискурсу, на який спирається в процесі світорозуміння свідомість, 

визначається і бачення дійсності або ж тлумачення безпосередніх подій, у яких 

перебуває особа. Справедливою буде і протилежна кореляція: під тиском 

безпосередньої очевидності подій, у яких перебуває особа, свідомість схильна 

«виправляти» похибки того історіографічного дискурсу, який виявився 

неадекватним (неефективним, шкідливим, хибним) для розуміння дійсності. 

Простіше кажучи: якщо пропоноване чи використовуване тлумачення 

дійсності («як мені з’ясували» чи «як я засвоїв») відверто суперечить 

безпосередньому досвіду учасника подій й виявляється хибою (не сприяє 

виживанню особи у її сутнісних особистісних ідентичностях), то доречним 

буде його виправити чи змінити, зробивши адекватним й ефективним 

знаряддям для орієнтування.  

Існує цілий шерег історіографічних маркерів, які дають нам можливість 

встановити, якої «цивілізаційної» ідентичності дотримуються мешканці 

України: оцінка історичних постатей та подій, ставлення до мови та держави. 

Так само існують і маркери, що дають нам зрозуміти дійснісну, релігійну, 
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конфесійну та церковну ідентичності особи36. Коли ідентичності суб’єктивної 

свідомості особи вступають в дисонанс, то вона втрачає здатність виживати, 

ефективно функціонувати, адекватно сприймати дійсність, доцільно діяти. 

Тому у разі, якщо цивілізаційно-історіографічна чи дійснісна ідентичності 

суперечать релігійній, конфесійній або ж церковній, тоді доводиться 

виправляти ситуацію і міняти деякі з них. Зауважимо, що останнім часом 

українці відповідальніше почали ставитись до своєї церковної належності, й 

міняють її, якщо церковна політика та діяльність суперечить їхній 

громадянській ідентичності. Для цього вони нині мають значно більшу 

можливість.  

Нагадаємо, що в православній церковній традиції є дві провідні моделі 

поведінки в ситуації збройних конфліктів: 1) миротворча, коли мова йде про 

міжусобиці й громадянську війну; 2) консолідуюча громадян, у разі, якщо 

мова йде про захист держави, на яку напав зовнішній агресор. УПЦ МП 

послідовно й наполегливо демонструє свою «миротворчу» позицію, роблячи 

вигляд, ніби збройна агресія Росії проти України є «громадянським 

конфліктом», що спонукає свідомих громадян України обирати власне 

Автокефальну Православну Церкву України. 

Загалом церкви України переважно ефективно функціонують у двох 

площинах: державно-церковній та релігійно-громадянській, що, безумовно, є 

вагомим чинником формування свідомості мешканців України. Однак також 

ми зауважили, що геополітичний чинник відіграє значну роль у тому, яким 

чином та чи інша церква поводить себе стосовно України та українців. Якщо 

Церква є інструментом держави-агресора (Російської Федерації) в ідеологічній 

війні проти України, то її офіційна риторика не лише не сприяє консолідації 

громадян на захист Батьківщини, але й стає чинником суспільно-

світоглядного розколу населення, що, безумовно, не на користь ні Україні, ні 

Церкві, яка втрачає своїх прихожан. Останнє явище засвідчують аналізовані 

нами у попередній статті статистичні дані 37. 

Пропонуємо розрізняти релігійну, конфесійну та церковну ідентичності 

як наслідки відмінних способів і підходів до самовизначення – визнання себе 

належним віруючими мешканцями України: 

Релігійна ідентичність має світоглядний характер. Світоглядна 

функція релігії полягає в тому, що релігійні парадигми забезпечують 

                                                           
36 Див.: Горкуша О. Світоглядна функція релігії та церковна ідентичність: виклики в сучасних 

координатах української дійсності // Українське релігієзнавство. 2016. № 80. С. 31-47; Горкуша О. 

Християнські церкви незалежної України в їх функціональності на зрізі громадянської та церковної 

ідентичності //  Функціональність релігії: Український контекст / За ред. проф. А. Колодного та 

Л. Филипович. Київ, 2017. С. 150-206; Горкуша О. Проблема співвідношення «цивілізаційної», 

«дійснісної» та «церковної» ідентичності як виклик для релігійних суб’єктів – репрезентантів 

позаукраїнських церковних центрів //  Релігійна безпека/небезпека України / За ред. проф. 

А. Колодного. Київ, 2019. С. 47-58. 
37 Горкуша О. Церковно-релігійна ситуація в Україні: тенденції 2019 року – запит на розширення 

питальників для соцопитувань // Релігійна свобода. 2020. №24. С. 31-54. 
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свідомість віруючого додатковими параметрами – Бог, священне, духовні 

цінності тощо. Релігійна ідентичність постає як акт самовизначення особи 

перед обличчям Божественного. Відтак вона передбачає акт віри у певні 

засадничі метафізично-онтологічні та екзистенційно-аксіологічні параметри 

світу, що стають підвалинами світогляду. Це, швидше, пов’язано не з 

процесом набуття ідентичності – визнанням належності до певної групи чи 

притаманності якоїсь якості, а з процесом самовизначення, адже “релігійні” 

властивості є засадничими визначниками світогляду особистості. Сюди слід 

зарахувати: 1) віру у Бога, у взаємозв’язку з яким і визначається певна особа 

(або ж віру у відсутність Бога як джерела буття чи Творця світу та людини, з 

яким, відтак, людині вже не доводиться себе співвідносити і рахуватись); 

2) віру у певний образ Бога, зафіксований тією чи іншою релігійною 

парадигмою, вказівка на який дана корпусом Священної літератури, обриси 

якого розкриті авторитетними вчителями віри. Саме з цим образом Бога особа 

співвідноситься в процесі самовизначення у світі, також з цим образом Бога 

співвідноситься і образ світу; 3) віру у зв’язок з Богом себе та світу.  

Конфесійна ідентичність також має світоглядний характер, формується 

чи засвоюється в процесі соціалізації та пов’язана з тим, що особа 

сприймає/визнає певне конфесійне віровчення як адекватну модель світу, 

достовірну інтерпретацію дійсності. Відтак особа, яка має конфесійну 

ідентичність, завдяки своїй належності до певної конфесії, визнає конфесійну 

інтерпретацію дійсності адекватною, поділяє конфесійний погляд на світ, 

послуговується конфесійно сформульованими моделями та алгоритмами у 

своїй життєдіяльності. Її світовідчуття та світорозуміння визначаються до 

певної міри конфесійними моделями та опосередковуються конфесійною 

інтерпретацією. Згідно із конфесійною матрицею сприймаються й онтологічні 

параметри: сакральна регламентація буденного життя спирається на календар 

релігійних свят, входження сакрального простору в земну дійсність завдяки 

храмам та обрядовій діяльності. То ж звідси слідує відвідування храмів для 

богослужіння, дотримання певних обрядових дійств. Конфесійний 

світоглядний дискурс приносить сакральний вимір в контекст буденності, 

залучає священне у світ діяльністю віруючих. 

Церковна ідентичність – це вже вибір належності до певної групи 

одновірців, які водночас послуговуються конкретною інтерпретацією 

(історіографічною, ситуативною щодо подій і фактів), крізь призму якої і 

певна особа готова сприймати поточні події дійсності. Безумовно, тут уже 

часто присутній політичний модус, адже церковна належність подеколи 

свідчить, що групова ідентичність визнається суб’єктністю. 

Особистісна ідентичність конкретної людини є складним утворенням, 

сформованим в процесі її соціалізації (коли засвоюються ті чи інші 

ідентифікатори-властивості, якості, образи, асоціації, з якими особа себе 

співвідноситиме і пов’язуватиме, залежно від яких обиратиме той чи інший 

варіант поведінки в конкретних життєвих обставинах). До чинників 
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змістовного формування світогляду особистості належать: виховання, освіта, 

просвіта, інформаційні потоки, публічний дискурс, життєвий досвід, 

культурно-світоглядне тло, вірування, традиції, переконання оточуючих, 

релігійно-конфесійні інтерпретації тощо. Можна сказати, що особистісна 

ідентичність – складний комплекс визнаних, засвоєних, взаємопов’язаних та 

узгоджених свідомістю конкретної особи ідентифікаторів її власного, 

вписаного в контекст дійсності, узгодженого із засвоєними в процесі 

соціалізації історіографічними, естетичними, екзистенційно-метафізичними, 

аксіологічними та цивілізаційними парадигмами, образу. Такий образ 

складатиметься з того набору ідентичностей/належностей, якими свідомість 

цієї особи визначить її місце в тих чи інших умовах, зокрема в засвоєній 

картині світу. Відтак, залежно від того, наскільки розвиненою і 

структурованою є свідомість особи, настільки багатогранною та 

систематизованою і збалансованою буде система її ідентичностей.  

У системі ідентичностей світоглядно розвиненої особи ми з очевидністо 

зможемо виділити метафізичний, онтологічний, гносеологічний, 

аксіологічний історіографічний шари та теоретичний, емпіричний, сакрально-

вкорінений і буденний рівні, увіруваний, усвідомлений, декларативний чи 

чинний характер.  

Так само можемо змоделювати й ідентичність колективного 

(групового, спільнотного, інституційного) суб’єкта. Тут система 

ідентифікаторів, що визначають цього колективного/інституційного суб’єкта 

є наслідком поступової інституціоналізації та процесу становлення цієї групи 

віруючих чи інституції в певних цивілізаційно-історичних обставинах. Вона 

вміщує цілий комплекс послідовно сформульованих світоглядних дискурсів, 

інтерпретаційних моделей тощо, які визначають, формують і обґрунтовують 

місце та роль даної групи/інституції в дійсності, конкретних політичних, 

історичних, культурних локаціях, формулюють інституційний інтерес, мету чи 

сенс його життєдіяльності тощо.  

Відтак, наявність вкрай розгалуженої системи пропозицій різноманітних 

ідентичностей для персональних чи групових/інституційних суб’єктів в 

сучасній Україні передбачає неоднозначність і неодноманітність 

самовизначення таких. У нашому поліконфесійному суспільстві, що 

переживає дуже складний період свідомісно-світоглядних трансформацій 

через різкі зміни цивілізаційного напрямку розвитку, ризики верифікації та 

фальсифікації ціннісних орієнтирів, перебування в епіцентрі дійсності – 

Майдани, загарбницька війна Російської Федерації проти України з 

найрізноманітнішими, зокрема й ідеологічним, інформаційним, політичним, 

релігійним фронтами, немає і не може бути простих, стійких, сталих, 

одноманітних, загальновизнаних систем ідентичностей, які б влаштовували 

усіх чи принаймні більшість. 

Суб’єктивна свідомість має вибір і вибирає з доступного набору згідно з: 

1) власним рівнем розвиненості (спроможність свідомості зануритись у 
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глибини метафізичного, екзистенційного, онтологічного, аксіологічного 

вимірів, вкорінитись у аксіоматичні світоглядні підвалини й застосовувати 

диференційовану шкалу сутнісних/відносних критеріїв для розгорнутого 

системного самовизначення в конкретній події-ситуації стосовно різних шарів 

дійсності); 2) пріоритетами, сформованими в процесі соціалізації; 

3) історіографічним дискурсом, який стає провідним системоутворюючим (чи 

подійним контекстом), до якого особа чи інституція залучена та носієм якого 

є; 4) життєвим досвідом. Маємо варіативні системи різнорівневих та 

різноякісних конкретних ідентичностей, носіями яких є ті чи інші суб’єкти 

(особи та інституції). 

Тому ми можемо вести мову про віруючу людину, яка, скажімо, є 

конфесійно невизначеною, або ж невіруючу (в Бога), але конфесійно визначену. 

У такому разі особа засвідчує свою згоду із конфесійно висловленою 

світоглядною парадигмою та моделлю інтерпретації дійсності, опертя на 

цілком конкретний аксіоматично-аксіологічний дискурс (світоглядний 

аспект). Або ж церковноналежну – в такому разі особа засвідчує свою 

належність певній конфесійній інституції, що не лише пропагує загалом 

конкретну точку зору на певні події, але й провадить свою політику, 

спираючись на особливу церковну доцільність, поділяє цю церковну політику, 

стає носієм певного церковно-доцільного дискурсу, його втілювачем, а чи ж 

елементом.  

 

 

1:6 Конфесійні форми релігійної ідентичності 

 
Виходячи з наявності багатьох ідентичностей та динамічної природи 

феномену релігійної ідентичності, є підстави говорити про 

гетероконфесійність України, яка ніколи не була релігійно і конфесійно 

монотипною країною. На її території мешкали різні етноси, які мають право 

залишатися в межах природних і прийнятих ними (подеколи штучних) 

конфесійних форм. Та й українці, як етнос, також не є однорідним. 

Неодноразові політичні спроби об’єднати всіх українців під омофором одного 

патріарха чи митрополита завершувалися завжди невдачею. 

Переосмислюючи складні й неоднозначні процеси, що відбуваються в 

українському суспільстві, і шукаючи нові ідентичності, українці беруть до 

уваги принципово нові історичні обставини. У сфері релігійного життя – це 

зростання релігійності, поява нових і актуалізація історичних релігій, що 

призвело до з’яви чисельних релігійних ідентичностей, а в межах останніх – і 

нових конфесійних. Втрачений історичними і не набутий новими релігіями 

досвід у формуванні релігійної ідентичності у всій її повноті заважає розвитку 

релігій, духовності, культури українського народу. Відсутність можливості 
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формувати власну релігійну ідентичність через жорстке відокремлення церкви 

від держави і школи від церкви, заборони на релігійну діяльність стали 

викликом для релігійних організацій, які отримали сильну травму і досі не 

можуть звільнитися від залежницьких синдромів тоталітарної доби. 

В кращому становищі опинилися Церкви, які, перебуваючи в умовах 

переслідувань за віру в радянські роки, частково зберегли свою ідентичність, 

щодня обмежено відтворюючи її. Це переважно протестантські течії. 

Непросто формувати релігійну ідентичність тим релігіям, які недавно 

з’явились в релігійному ландшафті України, оскільки вони відчувають не 

тільки конкуренцію з іншими релігіями, але й переживають свої 

внутріконфесійні конфлікти. 

Крім того, нинішні процеси десекуляризації і клерикалізації висувають 

нові вимоги перед релігійними організаціями у формуванні їх особливої 

релігійної ідентичності.  

Релігійна ідентичність формується в різних історичних умовах. Від них 

залежать її характеристики. Нині одним із домінуючих чинників процесу 

становлення і формування релігійної ідентичності сучасного українця 

постають наявні загалом толерантні в Україні міжконфесійні відносини. 

Релігійна ідентичність взаємопов’язана із ступенем, рівнем та характером 

міжконфесійних протистоянь: релігійна ідентичність окремих особистостей 

може підсилювати чи загострювати існуючі міжконфесійні конфлікти або ж 

навіть постати каталізатором їх появи; водночас міжконфесійні суперечки 

можуть стати чинником з’яви позаінституційної релігійної ідентичності. 

Однак релігійна толерантність в процесі формування релігійної 

ідентичності відіграє неоднозначну роль. Вона призводить як до позитивних 

(утвердження власної релігійної ідентичності через взаємопорозуміння та 

взаємоповагу у ставленні до інших конфесій), так і негативних наслідків. 

Основними рисами останніх є незавершеність, розмитість, синкретизм у 

формуванні ідентичності, множинність її форм. 

Необхідною умовою співіснування різноконфесійних ідентичностей є 

діалог, який свідчить про рівень самоусвідомлення особою своєї власної 

релігійної ідентичності, а також визначає характер релігійної тожсамості як на 

індивідуальному, так і на спільнотному рівнях. Як засвідчує український 

досвід, діалог різноконфесійних ідентичностей сприяє: по-перше, 

толерантизації міжконфесійних відносин; по-друге, дозволяє уникнути 

зацикленості на єдиноістинності і замкнутості у віросповідній увазі на власній 

конфесії, призводить до розширення власного релігійного кругозору, а також 

до розуміння унікальності та цінності власної конфесійної ідентичності лише 

на своєму особистісному рівні; по-третє, із-за цих обставин виникає 
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невпевненість людини у єдиноістинності власного релігієвибору, що може 

слугувати причиною кризи тієї чи іншої конфесійної ідентичності;  

Для прикладу, зосередимо свою увагу на такій фундаментальній 

сучасній суспільно-історичній події в Україні, як Революція Гідності38. 

Особлива палітра міжконфесійних відносин у дні Майдану та вже в роки пост-

Майдану, унаочнила та актуалізувала формування і становлення релігійної 

ідентичності українців за якісно нових умов. Відомо, що на Майдані існували 

міжконфесійні відносини іншого формату, ніж в домайданівський час, бо ж 

вони ґрунтувалися на солідарності, підтримці, взаємоповазі низки конфесій у 

своїх взаємних відносинах. Наслідком Майдану стала «Громадянська Церква 

України» 39, яку характеризували поліконфесійність (скоріше навіть 

понадконфесійність) і сакралізація державних символів та атрибутики (герб, 

прапор, гімн України), а разом з тим і громадянсько-релігійної ідентичності. 

Сакральними стали щонедільні віча на Майдані Незалежності, а сам Київський 

Майдан – також святинею. Він виявив та оприлюднив процеси релігійної 

диверсифікації, які активізувалися на Сході країни в часи неоголошеної війни. 

Події кінця 2013 і 2014 року на Майдані, відомі як Революція Гідності, 

анексія Криму Росією, війна України з Росією на своєму Сході надзвичайно 

актуалізували проблему релігійної, конфесійної та церковної ідентичностей. 

Релігійні організації пройшли перевірку цими подіями, які показали, що 

процес ідентифікації знаходиться у динаміці, а причиною перемог або поразок 

не в останню чергу є сформовані або несформовані модерні ідентичності на 

національному, державному, регіональному та релігійному рівні. 

Очевидно, що протест на Майдані мав на меті не тільки демократичні 

перетворення, але й духовний вимір: своєрідним камертоном соціального руху 

стали релігійні, зокрема християнські, цінності. На Майдані сформувалася 

нова релігійна ідентичність, яка відрізняється від існуючих раніше форм. Вона 

виявилась у солідарності, підтримці, взаємоповазі, взаєморозумінні не лише у 

внутрішньому аспекті, але й в мирному співіснуванні всіх конфесій ‒ 

толерантних міжконфесійних відносинах. Під час Революції Гідності постійно 

звучали слова духовного гімну: «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». 

                                                           
38 Див. докл.: Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. Упорядники Л.Филипович і 

О.Горкуша. К.: СаммитКнига, 2014. 656 с.  
39 Филипович Л., Горкуша О. Громадянська церква України: нове явище в суспільно-релігійних 

відносинах // Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації українського суспільства. 

Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Чернівці, 2014. С. 161-170; Филипович Л., Горкуша О. Революція 

Гідності як місце дії громадянської Церкви // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник – 2015. Кн. 1. – 

Львів, 2015. С. 593-601; Колодний А. Громадянська релігія як понадконфесійний організаційний 

витвір // Релігія  у її складових і процесах їх осучаснення. Монографія. Київ, 2018. С. 380–396; 

Кондратик Л. Українська громадянська релігія: природа і становлення. Відділення релігієзнавства ІФ 

НАНУ. Луцьк, 2020. 216 с. тощо. 
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Це засвідчувало те, що, незважаючи на поліконфесійність, українці мають 

єдиного Бога, від якого залежить їх доля.  

То ж Україна є унікальною країною, у якій релігійність не відмирає, а 

навпаки ‒ набирає, власне, нового свого розвитку. Релігійна та конфесійна 

ідентичність є тим сегментом, який сприяє єднанню України. Міжконфесійні 

відносини, які ще недавно характеризувалися протистоянням, перейшли до 

дієвого діалогу і братерського взаємопорозуміння. Релігійні лідери, 

представники різноконфесійних ідентичностей продемонстрували загалом 

свою солідарність, а ядром такої духовної єдності стала саме віра в єдиного 

Бога.  

Майдан виявив, що визначальними для українців стали не релігійні 

ідентичності, а внутрішньоконфесійні, оскільки ціннісний водорозділ відбувся 

не між релігіями, а всередині деяких конфесій, зокрема православ’я, 

мусульманства, рідновірства. Релігійні ідентичності не розділили українців: 

мало значення розкриття особливостей їх конфесійних виявів. Це засвідчували 

результати анкетних соціологічних досліджень, включені спостереження, 

співставлення заяв лідерів релігійних різноконфесійних організацій із 

практикою релігійного життя їх вірян. 

Регулярні опитування, які робляться різними соціологічними центрами 

щодо самовизначення громадян України з різних напрямів, свідчать про зміни, 

яких зазнає конфесійна ідентичність. Це простежується у відповідях на 

питання про конфесійну належність респондентів, яка динамічно змінюється 

в залежності від політичних і соціальних подій. Зокрема, йдеться про критичне 

зменшення кількості людей, які ототожнюють себе із УПЦ МП – церквою 

канонічною і збільшення врази прихильників УПЦ КП та УАПЦ – церквами 

неканонічними, що знаходилися поза межами Вселенського православ’я. Від 

2018 року, часу появи ПЦУ, кількість прихильників єдиної канонічної, 

визнаної Вселенським патріархатом церкви, постійно зростає. Станом на 2020 

рік належними до ПЦУ себе вважають 20% мешканців України (УПЦ МП – 

13,6%, «інша православна церква» – 0,5%, «просто православний» – 26,8%). 

Серед православних належними до ПЦУ себе вважають 32,2%40. 

За наявності багатьох ідентичностей – як релігійних, так і конфесійних 

– виникає необхідність побудови моделі їхнього мирного співіснування без 

поглинення одним одного, без насильницької заміни однієї конфесійності 

іншою, без асиміляційних наслідків. Результати дослідження, які представлені 

в цій колективній монографії, у статтях виконавців теми в часописах і різних 

збірниках, а також у виголошених на наукових конференціях виступах і 

доповідях безумовно вплинули на суспільну свідомість не тільки еліти 
                                                           
40 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000-2020 рр. (Інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2020. С. 14. 
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українського соціуму, від якої залежить прийняття нових законів та 

впровадження їх у життя, але й буденну та навіть антирелігійну свідомість. 

Розкриваючи умови й обставини, які привели до формування 

конкретних конфесійних ідентичностей на українських теренах, особливо 

виділені тут нами як національно-конфесійні православна і греко-

католицька ідентичності, з’ясовані їх спільний знаменник та індивідуальні 

риси. Не міг залишитись поза увагою процес формування ісламської 

ідентичності, харизматичних тожсамостей, неоязичницької/рідновірської 

самовизначеності українців, взагалі нової як для України неорелігійної 

конфесійності. Ці питання розглядаються в окремих розділах пропонованої 

монографії. 
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Розділ другий. КРИЗА РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ:  

ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ  

 

2:1 Феномен кризи релігійної ідентичності  

Складні соціорелігійні процеси останніх десятиліть, які відобразили всі 

проблеми і протиріччя державотворення й самовизначення у глобалізаційну 

добу, перетворили Україну на світову «релігійну лабораторію». Закономірно, 

що той вир змін, викликів і випробувань, у якому гартувалася нова сфера 

релігійного життя (надшвидка у візії історичного часу де-секуляризація і нові 

дискурси світського/сакрального у соціальному бутті; міжконфесійні 

конфлікти і апробація рідкісних для світової практики форм співіснування й 

взаємодії конфесій; зміцнення національних церков і вразливість для 

іншорелігійної та інодержавної інвазії; формування відкритого, 

плюралістичного релігійного простору і спалахи релігійної нетерпимості та 

ксенофобії, набуття нового геоконфесійного статусу і хворобливі ураження 

релігійної свободи) – істотно позначилися на процесах релігійної ідентифікації 

й самоідентифікації. Попри активне наповнення релігієзнавчого дискурсу 

поняттями «криза релігійної ідентичності», «розмивання релігійної 

ідентичності», «дифузія релігійної ідентичності» etc., їхнє теоретичне 

опрацювання лишається недостатнім.  

Повторимося, що проблема релігійної ідентичності в зарубіжній науці 

опрацьована з різних теоретико-методологічних позицій, найчастіше у фокусі 

соціальної психології, соціології та культурної антропології і ще раз згадаємо 

імена дослідників, яких можна вважати класиками в цій предметній сфері: 

М. Барретт, Ф. Барт, П. Бергер, Б. Геральд, Е. Еріксон, Е. Дюркгейм, 

Дж. Колеман, Г. Кон, В. Коннор, Б. Лукман, Дж. Марсіа, Д. Маттесон, М. Мід, 

С. Московичі, Е. Сміт, Г. Теджфел, Дж. Тернер, Ю. Габермас, Ч. Тейлор, 

К. Юнґ та ін.). Крім загально-теоретичних розвідок, зарубіжні дослідження 

систематично постачають цінний емпіричний матеріал, зокрема, щодо 

взаємозв’язку релігійних і національних, вікових, гендерних тощо 

ідентичностей, ролі релігійних практик у стійкості релігійної ідентичності 

(Й. Тсанг, С. Бріон), залежності стійкості/кризи релігійної ідентичності від 

хвиль міграції та міри дискримінації етнічних меншин (К. Гаркер, 

С. Гіршман). Про руйнацію й фрагментацію ідентичностей під тиском 

глобального світу міркував С. Гантінгтон. Проблемам релігійної ідентичності 

– найперше її зв’язку з національною ідентичністю та формуванню ідентитетів 

у поліконфесійному ландшафті України – присвячений і великий корпус 

вітчизняної літератури, про який вже згадувалося (Т. Воропаєва, П. Гнатенко, 

О. Забужко, А. Киридон, А. Колодний, М. Маринович, О. Недавня, М. Рябчук, 

І. Папаяні, В. Піскун, В. Погрібна, М. Розумний, О. Саган, М. Степико, 

Л. Филипович, Н. Шульга тощо). Крім того, процес становлення релігійної 

ідентичності досліджувався в рамках кількох міжнародних наукових проектів 
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Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Центру Разумкова.  

У сучасну добу релігійна ідентичність щодалі виразніше виявляє свою 

динамічну й суперечливу природу. Втім, якщо тенденції формування сталих 

релігійних ідентичностей або їх актуалізації є пріоритетом теоретичних 

розвідок, то вияви кризи релігійної ідентичності частіше просто 

констатуються, ніж предметно аналізуються. Відчутною проблемою є і брак 

релевантних соціологічних досліджень, фокусованих саме на кризових явищах 

індивідуальної і групової релігійної свідомості. 

Метою цього розділу колективної монографії є концептуалізація 

феномену кризи релігійної ідентичності, що передбачає вирішення таких 

завдань: 1) виділення основних підходів до інтерпретації кризи релігійної 

ідентичності; 2) визначення специфіки конфігурації релігійної ідентичності, 

сутності та різновидів її кризових станів; 3) узагальнення чинників, здатних 

кризогенно впливати на релігійну ідентичність. 

Як власне поняття ідентичності, так і феномен кризи ідентичності є 

предметом задавнених наукових дебатів. Цілком закономірно, що від 

вирішення питання про природу ідентичності, в даному разі релігійної, 

залежить потрактування сутності, причин, форм, наслідків її кризового стану. 

У підсумку можна відстежити кілька розбіжних теоретико-методологічних 

підходів. 

Перший з них, продовжуючи традицію, закладену ще Е. Еріксоном 

(котрий, власне, і ввів проблематику ідентичності та її криз у науковий 

дискурс), витлумачує кризу ідентичності як розпад «Я-цілісності», втрату 

суб’єктивно-значущих сенсів, руйнацію позитивного самообразу й 

самосприйняття. Відповідно до цього, криза релігійної ідентичності 

розглядається як ціла палітра внутрішніх суперечностей і конфліктів, що 

пронизують особистість, породжують відчуття внутрішнього розладу 

«самості»: розчарування в життєзначущих доти релігійних цінностях; 

знецінення колись вагомих релігійних імперативів і відносин; відчуття власної 

нездатності до переживання релігійного досвіду; відчуження від звичного 

релігійного оточення і болісне переживання розриву з ним тощо. Що важливо, 

криза ідентичності розуміється як момент глибокої й болісної саморефлексії. 

Другий підхід потрактовує кризу релігійної ідентичності як стан 

непевності/невпевненості у світоглядних орієнтаціях, несталості ідентитетів, 

невизначеності щодо свого земного/позаземного буттєвого призначення, 

соціальної дезорієнтації, випадання із колективного (групового) релігійного 

етосу. Такий стан часто пов’язують зі зміною способів набуття релігійної 

ідентичності у постмодерну добу (коли традиційні, успадковані релігійні 

ідентичності витісняються ідентичностями вибраними, набутими, довільно й 

еклектично конструйованими). Цей підхід, опертий на доробок соціологічної 
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науки, кладе в основу потрактування ідентифікації (та її кризи) процеси 

типізації, соціальної категоризації, соціального порівняння та здатності до 

організації соціальної взаємодії. Відтак ситуація кризи-непевності постає як 

поєднання двох основних процесів: (1) усвідомлення, що особиста «картина 

світу» є неадекватною, нерелевантною соціальному контексту, втрачає роль 

джерела несуперечливих і зрозумілих сенсів; (2) кризи преференцій людини, 

що прив’язували її до певних рольових позицій, формували погляд на власний 

життєпис і проект власного майбутнього. Акцентується також значимість 

кризи для подальшого розвитку і зміцнення ідентичностей (як персональної, 

так і колективної)41.  

Третій підхід, по суті, об’єднує під парасольковим терміном релігійно-

ідентичнісної кризи велику кількість різноманітних феноменів, так чи інакше 

пов’язаних з аномаліями релігійної ідентичності – недоформовану 

ідентичність, поверхову ідентичність, втрачену ідентичність, дифузну 

ідентичність, удавану ідентичність, нерефлексовану ідентичність, віртуальну 

ідентичність тощо. Під це означення потрапляють і різноманітні форми бого- 

і релігієшукання, хитання між вірою й невір’ям та ін. Але в більшості випадків, 

на нашу думку, йдеться не про «кризу ідентичності», а про деформовану 

«кризову ідентичність». Остання може виникати, зокрема, як наслідок 

невдалої ідентифікації (а не розпаду Я-концепції), геть не обов’язково 

супроводжується руйнуванням позитивного самосприйняття. А тому поняття 

«кризи ідентичності» й «кризової ідентичності» варто розрізняти.  

Четвертий підхід визначає кризу релігійної ідентичності як певний 

процес заміщення попередньої ідентичності новою – девіантною. Йдеться про 

формування (набуття) специфічної ідентичності відторгнення, «контр-

ідентичності», «апофатичної» ідентичності та ін. 

П’ятий підхід тлумачить кризу релігійної ідентичності насамперед як 

різновид соціальної дисфункції: колишня ідентичність більше нездатна 

ефективно виконувати свої базові функції – статусної, комунікативної, 

співпричетності релігійній групі, формування почуття захищеності, 

мотивування самореалізації, підтримки стійких соціальних взаємозв’язків. 

Криза ідентичності як особлива ситуація свідомості розглядається, відтак, у 

найтіснішому зв’язку із соціальною поведінкою й зміною (дисфункцією) ролі 

референтної групи, втратою аксіологічної значущості для індивіда її цінностей 

і зразків поведінки42.  

Часом складається враження, що у більшості випадків позірні не стільки 

                                                           
41 Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування. Київ : Національний 

інститут стратегічних досліджень, 2011. С. 293–304. 
42 Погрібна В. Л. Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді? // Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: 

Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 1. С. 243–244. 
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принципові розбіжності в розумінні кризи релігійної ідентичності, скільки 

виокремлення (у межах власного спеціально-наукового дискурсу) того чи 

іншого її прояву або тієї чи іншої її форми.  

Так, якщо розглядати структуру релігійної ідентичності як певний 

комплекс, нашарованість взаємопов’язаних компонентів (притому різної 

природи, частина з яких є аскриптивними, частина – набутими, 

конструйованими), то криза релігійної ідентичності, в абстрактному 

розумінні, є наслідком ураження, деформації, руйнування, дисфункції будь-

якого з базових, системоутворюючих компонентів цього комплексу. В іншому 

разі, вести мову саме про кризові процеси – безглуздо. Звісно, щодо складників 

релігійної ідентичності можна і варто дискутувати, але найчастіше туди 

зараховують: релігійні цінності; релігійні переконання та уявлення; віру як 

екзистенційну потребу та особливий емоційно-психологічний стан; релігійний 

досвід; референтність щодо певної релігійної групи; релігійну комунікацію; 

релігійні практики тощо. Найдискутивніше питання полягає в тому, які саме 

компоненти цієї структури є базовими, системоутворюючими, а які – 

вторинними, атрибутивними. Серед базових називають і релігійні цінності, і 

релігійні норми та приписи (як визначальний поведінковий фактор), і 

дотримання релігійних ритуалів та практик, і мотивуючий вплив релігійних 

ідей, і символічно-знакові контексти, і релігійно-групові відносини тощо. 

Відповідно, і криза релігійної ідентичності тлумачиться як похідна від 

руйнування, деформації цього базового компоненту, що відкриває простір для 

множинності підходів. 

Але проблема полягає в тому, що єдина ідеальна модель релігійної 

ідентичності незастосовна в принципі. Кожна історична доба, кожна релігійна 

традиція, кожен соціокультурний контекст і кожна занурена в нього 

особистість продукують свою конфігурацію релігійно-ідентичнісного 

комплексу, де істотно різняться як базові компоненти, так і співвідношення 

приписаних і конструйованих елементів та самий механізм 

аскрипції/набуття/формування ідентичності. Так, буддійська, християнська чи 

конфуціанська ідентичності – це різно-структуровані матриці, з розбіжним 

розумінням самої суті релігійності, принципово різним світоставленням, 

регламентацією і мотивацією соціальної поведінки. 

Загальновизнано, що в умовах постмодерності змінився самий процес 

формування релігійних ідентичностей. Якщо в традиційному суспільстві 

релігійна ідентичність була аскриптивною, нав’язаною, в модерному – 

вибраною, то у постмодерному – конструйованою (за Т. Хопфом). Під 

впливом мультикультуралізму та еклектики релігійних цінностей релігійна 

ідентичність втрачає колишню онтологічну вкоріненість, свою роль як 

чинника структурування повсякденного буття вірянина та ціннісної матриці 

його світогляду. Конструйовані релігійні ідентичності – це зовсім інший 

світоглядно-соціальний «продукт». В кращому разі – маніфестація релігійної 

ідентичності є значущим для індивіда компонентом його громадянської, 
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патріотичної позиції, етнонаціональної ідентичності, культурних і моральних 

преференцій. 

Скажімо, узагальнюючі дослідження Т. Воропаєвої (за 1993–2010 рр.) 

дозволили виділити серед українського загалу дві групи осіб з істотно 

відмінними ідентифікаційними матрицями: (1) ідентифікували себе як 

«християни» (особи з розвинутою європейською та збереженою національною 

ідентичністю, в ієрархії ідентичностей яких «релігійна ідентичність» посідає 

третю позицію); (2) ідентифікували себе як «православні» (особи з 

домінуючою пострадянською та маргінальною національною ідентичністю, в 

ієрархії ідентичностей яких «релігійна» посідає шосту позицію)43. 

Але такого зв’язку для помітного сегменту вірян може і не існувати. 

Глобальний світ продукує зовсім інший тип «конструкту», основою для якого 

слугують комерційні чи ситуативні інтереси, імідж, мода, гра, симуляція, 

творення «свого власного сакрального» та ін. Як наслідок, природа, форми 

перебігу та наслідки кризових процесів будуть якісно відмінними. 

Відповідно до розбіжностей у тлумаченні природи релігійно-

ідентичнісних криз, у різний спосіб пояснюють її поширеність у соціумі. Чітко 

простежуються дві альтернативні точки зору. Перша продукує візію релігійної 

ідентичності як несталого, динамічного феномену, вияви якого чимдалі 

частішають: індивіди схильні потрапляти в кризові стани багаторазово 

протягом життя, особливо в ситуаціях радикальних суспільних змін, гострих 

конфліктів, військових зіткнень, зміни суспільних настроїв. Друга обстоює 

зворотній висновок: релігійно-ідентичнісні кризи не просто рідшають, а в 

сучасну добу термін «криза» до релігійної ідентичності стає дедалі менше 

застосовним. Адже криза вражає відносно цілісні та стійкі утворення; разом із 

втратою стійкості, сталості, визначеності релігійних ідентитетів – 

мінімізується і ймовірність кризових станів.  

Відтак, найбільш глибокі кризи релігійної ідентичності виникають у 

лічених випадках: 

а) на етапі зіткнення нав’язуваних і вибраних ідентичностей;  

б) в екстремальних умовах вимушеного соціального вибору, війни, 

розколу, накинутої демаркації «свої – чужі»;  

в) у ситуації конфлікту між однаково значущими для індивіда 

ідентичностями (релігійної та сімейної, релігійної та етнічної, конфесійної та 

громадянської тощо). 

Врахуємо й те, що семантика поняття «криза» охоплює як певний стан 

розкладу, занепаду, руйнації, загострення протиріч, так і ситуацію зламності, 

перевороту, перехідності, трансформації у нову якість. Ось саме ця 

амбівалентність змісту, на якій наголошували класики соціальної психології й 

соціології, часто втрачається в релігієзнавчих розвідках, де поняття кризи 

релігійної ідентичності наповнене переважно негативними конотаціями. Нові 
                                                           
43 Воропаєва Т. Формування національної та релігійної ідентичності громадян України (1993 – 2010 

рр.). URL: http:// www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107 
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цінності, ідеї, сенси не просто руйнують існуючі моделі ідентичності, але й 

спонукають до рефлексії, переосмислення, пошуку нових орієнтирів. Цей 

пошук протікає зазвичай у чотирьох основних напрямах:  

(1) негативна ідентифікація, «апофатичний» нігілізм, ескапізм;  

(2) повернення до традиції, колишнього історично-культурного 

матеріалу як основи для ідентичнісного вибору (фундаменталізм, 

традиціоналізм);  

(3) інтеріорізація нових ідей, цінностей, взірців у конструювання нової 

моделі ідентичності;  

(4) дистанціювання (відмова) від рефлексії щодо ідентитетів. 

Ще одна поширена помилка, коли релігійні конфлікти розглядають як 

вияв або виразний доказ «кризи релігійної самосвідомості», що так чи інакше 

є проявом кризи релігійної ідентичності 44. Але такий підхід позірно спрощує 

ситуацію; український реалії – добрий приклад того, що релігійні конфлікти 

(особливо міжконфесійні) є проявом зворотних процесів – усвідомлення й 

набуття релігійної ідентичності; співвіднесення себе з певною релігійною 

традицією/конфесією/парафією та розрізнення своїх/чужих/інших. 

 

 

2:2 Криза інституційної ідентичності: сутність і ознаки 

Залежно від рівня розгортання кризових процесів, у вітчизняній та 

зарубіжній літературі йдеться переважно про два типи криз – кризу 

індивідуальної релігійної ідентичності та кризу групової (колективної) 

релігійної ідентичності. На нашу думку, варто виділити ще й кризу 

інституційної ідентичності (яку геть не завжди можна розглядати як 

різновид групових ідентичнісно-кризових процесів). 

Криза індивідуальної релігійної ідентичності постає як складова кризи 

самореферентності (самототожності з власною особистістю, Я-концепцією, 

самооцінки власного статусу, світогляду, дій). Так чи інакше, це – той 

проблемний момент життя, коли людина починає усвідомлювати 

недостатність чи неадекватність колишнього релігійного досвіду, 

світоглядних принципів; відчуває соціальну дезорієнтацію, відчуження від 

одновірців; болісно переживає розрив минулого і майбутнього. 

Більшість індивідів, як носії множинної ідентичності, не переживають 

втрату однієї з ідентичностей як особистісну кризу. І це цілком нормально. 

Адже в умовах інтенсивної соціальної мобільності набуття і втрата, 

припустимо, професійних чи політично-групових та ін. ідентичностей, стає не 

тільки соціальною нормою, але й певним соціальним очікуванням, доказом 

                                                           
44 Ипполитова А. Г. Проблема кризиса религиозной идентичности в условиях трансформации 

культуры. 2014. URL: http://naukarus. com/problema-krizisa-religioznoy-identichnosti-v-usloviyah-

transformatsii-kultury 



54 

 

«багаторольової придатності» індивіда. З релігійною ідентичністю – справа 

складніша. Часом вона є однією з базових підвалин Я-концепції (а не 

вторинною складовою множинної ідентичності), а її криза здатна потягти за 

собою руйнування особистісного життєсвіту. Виходом з ідентичнісної кризи є 

той чи інший спосіб ре-соціалізації, конструювання нової Я-концепції, 

налагодження позитивного соціального самопочуття.  

Криза групової релігійної ідентичності – усвідомлення членами групи 

факту руйнування або дисфункціональності групових соціокультурних 

взірців, норм, субкультури, втрати групового авторитету і статусу, розпаду 

колективної пам’яті. Група (в даному контексті – релігійна громада, спільнота) 

перестає бути носієм і транслятором значимих референтних цінностей, 

втрачає авторитет і довіру, соціалізуючу роль. Така група нездатна далі 

стимулювати ідентифікаційний вибір індивідів, продукувати для цього сенси 

і мотивації. Виходом з такої ідентичнісної кризи є переоцінка групових 

позицій, норм, завдань і способів діяльності, пошук нової МИ-ідентичності. 

Що стосується кризи релігійно-інституційної ідентичності, то такий 

кризовий досвід супроводжує, до прикладу, всю історію християнської 

Церкви, що призводило до великих і малів розколів, виникнення нових течій, 

єресей, деномінацій. Сучасні українські реалії довели: від часів Євромайдану 

проблема кризової ідентичності Церков, які не відреагували на суспільний 

запит у протистоянні з владою, посіли пасивну або очікувальну позицію і 

опинилися перед проблемою ре-ідентифікації, стає гостро актуальною. Важко 

заперечувати ознаки інституційно-ідентичнісних кризових процесів у 

середовищі УПЦ, рівним чином й симулякру УПЦ КП (про що свідчать 

соціологічно й статистично відстежувані процеси втрати вірних і громад, 

спадання рейтингів довіри до Церкви та її очільників, внутрішньо-церковні 

розшарування всередині духовенства, конфлікти між кліром і мирянами, 

запитана мова агресії й ненависті). 

Суть означеної кризи полягає навіть не в тому, що втрачене цілісне 

сприйняття своєї самототожності, а в тому, що усталюються множинні й 

суперечливі (!) ідентичності, замасковані під самототожність; інституція 

постає як формальне об’єднання поділеної, розколотої, сегментованої 

спільноти, узгоджена плюральність ідентитетів якої стає неможливою.  

Криза інституційної (як різновид – церковної) ідентичності проявляється 

у: відсутності внутрішньо-церковного консенсусу; дистанціюванні 

єпископату від громади, знеціненні думки мирян; конфронтації кланів 

всередині церковних еліт; спорожнілих храмах і самоліквідованих парафіях; 

дефіциті громадської довіри до Церкви та її предстоятелів; утворенні 

альтернативних структур. Виходом з релігійно-інституційної кризи є 

оновлення самоконцепції, структури, способів, норм і взірців діяльності, 

кадрового складу тощо. Проблема в тому, що нова інституційна ідентичність і 

нові практики буття в громадянському суспільстві мають вироблятися у 

новому політичному та екуменічному середовищі, або, принаймні, за умови 
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вироблення нової аксіологічної шкали соціальної орієнтації. 

Відмінність ідентичностей Православних церков, що діють в Україні, 

увиразнювалася щоразу при резонансних політичних подіях, які зачіпали 

долю держави і майбутнє її народу, оголювалася на українських Майданах та 

за кожного акту військової агресії проти України. УПЦ (МП) саме тому і 

постає як носій кризової інституційної ідентичності, що втілює суперечності 

між удаваною і реальною ідентичністю: як українська за назвою і 

самодекларацією, але не-українська за апологетикою чужого 

наднаціонального проекту; як удавано автономна, але глибоко залежна від 

церковних структур держави-агресора в реальності; як патріотична за 

самопрезентацією, але непатріотична за діями, інформаційною політикою та 

ставленням до подій національної історії; як церква християнської любові за 

призначенням, але втілення ексклюзивістської парадигми та протистояння 

національній і Вселенській православній спільноті в бутті.  

Фіксація інституційної кризи найпевніше вдається соціологічним 

дослідженням. Так, за даними дослідницького центру Пью (PRC): 46% 

православного населення України визнали вищим авторитетом у 

православному середовищі Київський Патріархат, 17% – Московський, 7% 

Константинопольський45.  До цих даних нерідко апелюють, але цифри не 

дають відповіді на справді принципові питання. Скажімо, яка частина 

священнослужителів і вірних УПЦ (МП) вже пережила або й зараз є носієм 

кризової релігійної ідентичності? Рівним чином, для якої частини вірян 

маніфестація належності до Православної церкви України стала давно 

очікуваним кроком, для якої – формально-декларативним, а кому – підсумком 

болісних рефлексій і пошуком нової ідентичності на заміну кризової 

попередньої? 

Відзначимо, що спеціального опрацювання потребують інші типології 

кризово-ідентичнісних процесів: за ступенем усвідомлення, за формою, за 

характером, за наслідками тощо.  

 

 

2:3 Чинники кризи релігійної ідентичності  

Узагальнюючи напрацювання з проблеми, спробуємо підсумувати ті 

чинники, що порушують (ускладнюють, спотворюють) процеси релігійної 

ідентифікації та обумовлюють кризові процеси в ідентичнісній сфері. Серед 

них виділяють: 

1) Суперечності входження у глобальний простір, інтеграції (до 

Європейського світу) та нового типу взаємозалежності. Українське 

суспільство доволі гостро пережило оту «кризу входження» у світ нових 

                                                           
45 Split between Ukrainian, Russian churches shows political importance of orthodox Christianity (2019). 

URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/14/split-between-ukrainian-russian-churches-shows-

political-importance-of-orthodox-christianity/ 
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цінностей і взірців, множинності й полікультурності. Різновекторність 

геополітичного вибору, зіткнення національного і глобального, традиційного 

і постмодерного, державного й метадержавного, успадкованих стереотипів і 

нав’язуваних стандартів обтяжило процеси ідентифікаційного 

самовизначення. Асимілятивні й інтегративні тенденції загострюють питання 

збереження індивідуальної та спільнотної унікальності. Глобалізація не 

просто розхитує сталість ідентичності, але нав’язує принципово іншу 

установку – динамізації ідентичності, її проектування на майбутнє як постійно 

актуалізоване завдання. 

2) Загальний стан соціальної аномії, що закономірно супроводжує 

зламні, біфуркаційні, перехідні періоди розвитку суспільства. Невизначеність 

і анормованість досі непросто перетравлюються суспільством, яке лише три 

десятиліття тому існувало, ще приспане цінностями порядку, стабільності, 

«наміченого курсу». Зв’язок аномійного стану суспільства із руйнуванням 

особистісної ідентичності, втратою тих ціннісних категорій, що утримували її 

самототожність, переконливо довели ще класики соціології. 

3) Істотні й швидкі зміни соціальної структури суспільства, внаслідок 

чого ідентифікація з певною групою стає проблемним завданням. Йдеться не 

стільки про зникнення старих груп і появу нових, а про радикальні зміни 

матриці соціального престижу та ієрархії. Соціальні статуси стають хиткими 

й невизначеними; ламається сама шкала критеріїв і категорій, за якою ієрархія 

і престиж груп (зокрема й релігійних) оцінюються в масовій свідомості. 

В реаліях України таким викликом для релігійної ідентифікації є хитка 

конфесійна структура соціуму. За більш-менш усталеним релігійним 

ландшафтом криються процеси конкуренції та періодичної статусно-рольової 

переструктуризації конфесійних суб’єктів (у православному сегменті, у 

мусульманському сегменті, в регіональних вимірах), процеси набуття чи 

втрати соціального авторитету. Це обумовлює непевність підстав для 

соціорелігійної категоризації, диференціації релігійних груп і конфесій на 

«своїх», «чужих», «інших», «інакших». Така ситуація здатна провокувати як 

особистісні ідентичнісні конфлікти, так і кризи групових соціальних 

ідентифікацій. 

4) Фактор, безпосередньо пов’язаний із попереднім, але вартий 

окремого виділення – криза соціального авторитету і референтності релігійних 

груп (за Г. Гайменом), які певним чином спрямовують, фокусують на собі 

процеси ідентифікації. Логічно, що падіння авторитету певних релігійних 

організацій, конфесійних структур, довіри до їх очільників, розчарування у 

наслідках їхньої соціальної діяльності виштовхує ці групи із зони 

референтності, а, отже, вимагає ре-ідентифікації.  

5) Ускладнення соціального простору, перетворення релігійного 

контексту на складний вузол процесів секуляризації, де-секуляризації, ре-

секуляризації та контр-секуляризації. Так, поліконфесійність, що породжує 

сотні «релігійних пропозицій» і десятки стратегій навернення неофітів, може 
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стати кризогенним чинником для особистісного релігієвибору. Це з одного 

боку. З іншого – поліконфесійне середовище об’єктивно стає зліпком усіх 

проблем і загроз глобального релігійного середовища (міграції, 

інтернаціоналізації релігійних конфліктів, різноманітних релігієфобій, 

використання церкви як ідеологічного та політичного ресурсу тощо). 

6) Як окремий чинник варто виділити практики інформаційно-

ідеологічної агресії, технології маніпулювання ідентичностями. Саме на ґрунті 

сакралізованої пропаганди можуть виникати кризові за своєю природою, 

накинуті ідентичності з деформованим образом сприйняття «іншого» та 

шкалою квазі-цінностей. Релігія стає тим вагомішою силою (притому 

одночасно як ідентичнісно-формуючою, так і кризогенною), чим сильніше 

виявляється її демаркаційний характер. Технології маніпулювання суспільною 

думкою в умовах гібридної війни з метою зміни ідентичностей українських 

громадян сьогодні стали предметом спеціальних розвідок46. 

7) Серед суб’єктивних чинників звертають увагу на втрату позитивного 

соціального самопочуття людини, відчуття дискомфорту в соціальному 

середовищі та оточенні, а головне – почуття марності зусиль у стремлінні до 

«екзистенціальної безпеки» (П. Штомпка). Власне, це – один із найсуттєвіших 

маркерів, які відрізняють позитивну і девіантну ідентичність. Криза 

ідентифікації обумовлена не стільки складністю самовизначення, скільки 

відчуттям непевності, ненадійності у прийнятті важливих життєвих рішень, 

станом постійного сумніву, неможливістю контролю за перебігом подій, та 

певнісного прогнозу на майбутнє. Недарма з психологічної літератури мігрував і 

добре прижився у різних контекстах термін «травма» як руйнування підвалин 

соціальних смислів і значень, знецінювання попереднього соціального досвіду, 

злам уявлень про соціум в цілому та індивідуальну долю людини. 

8) Порушення зв’язків індивіда з первинною групою (з різних причин, у 

т.ч. відторгнення, засудження, морально-психологічного тиску). Таку людину 

може підхопити та група (рух, субкультура), яка виявиться найбільш 

контекстуально близькою, має нижчі бар’єри входження, не потребує рольових 

експериментів, або активніша у рекрутуванні нових членів. 

Таким чином, кризогенні впливи на процеси релігійної ідентифікації 

можуть виявлятися одночасно і на рівні базисної соціальної ідентичності, і на 

рівні групової ідентичності (при виборі групи належності), і на рівні ідентичності 

особистісної. 

Наскільки сучасні соціологічні дослідження спроможні зафіксувати кризи 

релігійної ідентичності та відстежити динаміку їхніх змін? Складається 

враження: щодо кризи індивідуальної релігійної ідентичності, соціологічні 

моніторинги, принаймні масштабні, загальнонаціональні, виявляються 

                                                           
46 Загальноукраїнська ідентичність – головний об’єкт гібридної війни Росії проти України. 

Аналітична записка НІСД. (2017). URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2854/; Арістова А. В. 

Технології руйнування конфесійної ідентичності // Релігійна безпека/небезпека України: Збірник 

наукових праць і матеріалів / За ред. А. Колодного. Київ : УАР, 2019. С. 26–32. 
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безсилими. Вони фіксують не стільки об’єктивно/суб’єктивну ситуацію 

внутрішньо-особистісних конфліктів, скільки те, що респонденти вважають за 

потрібним відповісти і декларувати про себе. Скажімо, згідно з опитуваннями 

Європейського соціального дослідження (ESS) та Дослідницького центру Пью 

(PRC) приблизно від 2006 р. і до 2012 р. частка православного населення в 

Україні лишалась відносно стабільною (57-58%). Утім, після драматичних подій 

українського буття, за даними того ж PRC, у 2015-2016 рр. в Україні вже 78% 

респондентів ідентифікували себе як православні47. Яка частка з тих, хто змінив 

свою маніфестацію, прийшла до нового ідентичнісного вибору через 

особистісно-кризові ситуації? Для якого відсотку цей вибір став атрибутом 

іншого, важливішого ідентитету – громадянського, національного, морального? 

Якою мірою відбилася закономірність сплеску релігійних почуттів у часи 

драматичних соціальних подій? 

В ситуації, коли людина довільно формує свою картину світу і свої 

релігійні уявлення і наративи (зазвичай далекі від релігійних догм і канонів), 

приватно сповідує (будучи рідко залучена або й зовсім не залучена до 

колективних практик), є відкритою для світоглядного синтезу, інорелігійних 

впливів, усвідомлює множинність правд релігійного вибору – конфесійна 

ідентифікація для неї може бути незначимою. Як відомо, в країні зберігається 

досить високий відсоток тих хто вважає себе «просто християнином» або 

«просто православним»: у 2016 р. 63% опитаних вважали, що «людина може 

бути просто віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію»48 (і ця точка 

зору переважала в усіх регіонах України, окрім Заходу). Як уже йшлося, практика 

розцінювати відмову від конфесійного співвіднесення як вияв кризи релігійної 

ідентичності є сумнівною. Зрештою, кожен випадок потребує експертно-

психологічного висновку, чи дійсно на оці розпад, деформація, криза ідентитетів, 

чи, навпаки, стабільна конфігурація ідентифікаційної матриці, де конфесійний 

ідентитет відсунутий на маргінеси.  

Та категорія респондентів, хто вагається між вірою і невір’ям, схоже, 

змінювалася найбільш динамічно: 22,5% (у 2000 р.), 11,5% (2010), 14,7% (2013), 

7,9% (2014), 10,1% (2016). Такі зміни – не жарти статистичної похибки, а 

свідчення плюралізації ідентичностей у цієї категорії українців. Можна з 

певністю припускати, що певна частка з тих, хто став ідентифікувати себе як 

віруючий, або остаточно визначився з агностичною позицією, прийшли до 

ідентичнісного вибору через особистісно-кризові ситуації. Так само 

неоднозначними є й процеси зменшення кількості невіруючих осіб: від майже 

12% у 2000 р. до 4,7% в 2014 р.49.  

                                                           
47 Split between Ukrainian, Russian churches shows political importance of orthodox Christianity (2019). 

URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/14/split-between-ukrainian-russian-churches-shows-

political-importance-of-orthodox-christianity/ 
48 Релігія, церква, суспільство і держава: два роки після Майдану (інформаційні матеріали). Центр 

Разумкова. Київ, 2016. С. 22. 
49 Там само. С. 27 
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Спірною для однозначною інтерпретації в термінах кризи є і категорія 

осіб, які відзначили, що помічають, «іноді вірю в Бога, іноді ні» (11,5%). 

Принагідно згадаємо і про суперечливі процеси біетнічної та поліетнічної 

ідентифікації громадян країни або взагалі дистанціювання від 

самоідентифікації50.  

Те ж саме стосується і ситуації невігластва вірянина у референтній 

релігійній/конфесійній традиції (незнання молитов, священних текстів, 

нормативних приписів) відсутність зв’язків з релігійною громадою тощо. 

Важко утриматися від спокуси описати в термінах індивідуальної кризи 

релігійної ідентичності те, що радше є виявом релігійно-інституційної кризи, 

неефективності системи релігійного виховання і просвітництва.  

В цілому, на відміну від рівня дослідженості кризових процесів у царині 

етнічної, культурної, гендерної та ін. ідентифікації, проблеми кризогенності 

релігійної ідентичності у вітчизняній науці ще чекають на свою 

концептуалізацію. В останні десятиліття погляди на природу, конфігурацію, 

форми, структуру, динаміку релігійної ідентичності помітно збагатилися, що 

вимагає перегляду низки усталених стереотипів при інтерпретації феномену й 

ситуацій кризи.  

Як показує український досвід, конфесійна ідентичність стає значимою 

для помітної частини віруючих тоді, коли вона пов’язана з іншими, 

персонально значимими ідентитетами – громадянством, етнічністю, 

родовідом, політичним вибором, референтними групами, корпоративною 

належністю тощо. Тому аналіз кризових процесів у релігійно-ідентичнісній 

сфері потребує комплексу міждисциплінарних досліджень.  

 

 

2:4 Стирання меж культурної і релігійної ідентичності  

за умов глобалізації  

Позаяк поняття «релігійна ідентичність» постає одним з органічних 

складників загальнокультурних процесів, зазвичай його розгляд відбувається 

здебільшого в контексті інших видів ідентичності, зокрема ідентичності 

національної, етнічної, культурної, політичної тощо, внаслідок чого 

спостерігається певний відхід науковців від концептуалізації власне 

релігійного аспекту, «вислизання» останнього з дослідницького поля зору. 

Саме це спонукає релігієзнавців до актуалізації питання теоретичного 

осмислення власне релігійної ідентичності та процесу релігійної 

ідентифікації як певного пізнавального засобу для встановлення тотожності, 

подібності речей, процесів, явищ, а також сам процес співвіднесення індивіда 

                                                           
50 Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України. Інформаційно-

аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 року. Київ : Центр Разумкова, 2017. С. 6. 
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чи групи з субстанційною чи інституційною сферою, які мають релігійну 

основу.  

В цьому розділі монографії, з метою обґрунтування методологічних 

підходів дослідження, ще раз актуалізуються поняття релігійної ідентичності 

й релігійної ідентифікації та їх співвідношення, оскільки саме в такий спосіб 

ми можемо дати більш точну характеристику різних аспектів сучасної 

духовної дійсності. Як складний світоглядний і соціопсихічний феномен, 

релігійна ідентичність конструюється в певному культурному середовищі, 

пов'язуючись з ним, його цінностями, зазнаючи з часом трансформацій 

відповідно до змін культурного горизонту. Будучи «вбудованою» в систему 

соціокультурних ідентичностей, релігійна ідентичність постає як одна з низки 

можливих, а відтак і не може претендувати на винятковість і всеохопну 

онтологію. Взаємодіючи між собою, ідентичності створюють певну ієрархію, 

котра, як складна система, постійно змінюється і схильна до трансформацій, а 

нерідко й до гіперболізації деяких із них, залежно від політичних, економічних 

та соціокультурних умов.  

Розглядаючи глобальні детермінанти формування релігійної 

ідентичності в умовах сучасності, насамперед ми акцентуємо увагу на 

процесах глобалізації та явищі мультикультуралізму у суспільстві. Сучасна 

людина, озброєна новими знаннями і новітніми технологіями, все менше 

потребує пояснення світу, через його божественне походження і 

всюдиприсутність божества в ньому.  

Іманентна потреба людини в постійному пошуку власної приналежності 

до певної соціальної групи, сенсовизначення та віднаходження себе в буттєвій 

«сітці координат» становить собою суть поняття ідентичності. Від Еріксона, 

Фрома до здобутків українських дослідників – виокремлюють різні рівні 

ідентичності: базова ідентичність, в основі якої лежить особистісне 

самовизначення; система соціокультурних ідентичностей (національних, 

професійних, вікових, гендерних, релігійних тощо); глобальна ідентичність. 

Взаємодіючи між собою, ідентичності створюють певну ієрархію, котра, як 

складна система, постійно змінюється і схильна до трансформацій, а нерідко і 

до гіперболізації деяких із них залежно від політичних, економічних та 

соціокультурних умов. 

Відтак, «релігійна ідентичність» є одним із органічних складників 

соціокультурних процесів. Внаслідок глобалізаційних процесів, які є 

об’єктивною даністю сучасності, моделі ідентичності здатні змінюватися й 

ускладнюватися. Найбільш динамічними й помітними є процеси зміни й 

трансформації моделі національно-культурної та релігійної ідентичності, що 

протікає на індивідуальному рівні, оскільки перш за все зміни у своєму бутті 

відчуває людина, будучи основною складовою одиницею суспільства. Кожна 

особа має право на конструювання власної моделі існування й мислення, 

бачення світу тощо, право на вибір однієї з незліченної кількості вже існуючих 

моделей.  
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Сучасна людина, озброєна новими знаннями і новітніми технологіями, 

не потребує у своєму житті пояснення світу через його божественне 

походження, як слушно зазначає впливовий теолог сучасності Д. Бонгеффер, 

існують соціологічні дослідження, які підтверджують песимістичні прогнози 

щодо релігії, вказуючи, що під впливом науки віра в традиційного Бога 

скоротилася за останні три століття майже на третину. Можна погодитися з 

християнським апологетом Т. Дж. Келлером у тому, що світ поляризується 

навколо релігії, стає одночасно й більш релігійним і менш релігійним. З 

наскрізь секуляризованою Чехією сусідить ультракатолицька Польша (хоча 

серед тих 96% поляків, які ідентифікують себе як католики, самі ж католики, 

об’єктивно оцінюючи дані показники, говорять про 23% реально 

практикуючих католиків). При цьому показники економічного росту Польщі 

за останній час набагато кращі від «індустріалізованої» за новітнім взірцем 

Чехії. Порівняння двох крайніх показників ставлення до релігії (Ефіопія і 

Китай), засвідчує кількісне співвідношення 98% і 3% відповідно. Але Ефіопія 

входить до підгрупи із 45 найменш розвинутих країн, які не спроможні 

здійснити індустріалізацію, подолати вражаючу бідність. Близько 30% її 

населення живуть на долар у день і менше. А про Китай все частіше говорять 

як про майбутній двигун світової економіки. Країна вийшла на друге місце за 

загальним обсягом ВВП у світі після США. Америки і Японії, які мають 

високий рівень економічного розвитку, також демонструють різні показники 

ставлення населення до релігії – 53% і 11% відповідно. В Україні цей показник 

становить 22%. Перебуваючи за цим показником поруч із такими країнами, як 

Італія (26%) і Німеччина (21%), Україна водночас суттєво відрізняється від 

них за економічними та соціальними показниками й інше. 

Деякі соціологи передбачають, що з економічним зростанням країни все 

більше людей буде відмовлятися від релігійної ангажованості. Ця 

закономірність характерна для низки країн, зокрема європейських, але 

незрозуміло, чи є вона універсальною. США – один із винятків: половина 

населення демонструє свою релігійність, а економіка – одна з найсильніших у 

світі. Відтак висновуємо, що зв’язок між релігійною вірою і забезпеченістю не 

настільки сильний і однозначний, як це може видатися на перший погляд. 

Про зменшення ролі релігії в суспільстві свідчать деякі сучасні 

дослідження групи американських вчених під керівництвом Д. Абрамса 

(Dаnіel Аbrаms) із Північно-Західного університету та Р. Вейнера (Rісhаrd 

Wіener) із університету Арізони. Їх ми відносимо до утилітаристських 

концепцій майбутнього релігії, оскільки вони ґрунтуються на розумінні 

«корисності-некорисності» релігії. 

Дослідження, що ґрунтуються на аналізі статистичних даних, зібраних у 

США, Канаді, Новій Зеландії, Австралії та низці країн Європи, засвідчують, 

що відсоток віруючих у світі зменшується. Відтак прогнозується подальше 

зменшення кількості віруючих людей. Маємо песимістичний прогноз. Для 

пояснення феномену зростання антирелігійності вчені звернулися до 
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математичного моделювання (на основі нелінійної динаміки). Гіпотеза, яка 

лягла в основу моделювання, припускає, що люди прагнуть приєднатися до 

тієї соціальної групи, як вони гадають, є найбільш прийнятною. Відтак, 

виснували Д. Абрамс і Р. Вейнер, люди вважають, що користі від релігії все 

менше. То ж це призведе в майбутньому до того, що віруючих не залишиться.  

Такий підхід варто означити як утилітаристський, оскільки така думка 

вчених ґрунтується на тому, що віра в Бога перестає приносити користь. Свій 

прогноз дослідники підтвердили результатами моделювання: теоретично 

вирахувана кількість людей, які відмовилися від релігійної віри, майже 

збіглася з реальною кількістю. Р. Вейнер наголошує, що «у значній кількості 

сучасних секуляризованих демократій існує тенденція громадян визначати 

себе поза будь-якою релігією. У Нідерландах кількість таких людей сягає 40%, 

а найвищий показник є в Чеській Республіці – 60%»51.  

Аналіз статистичних даних за останні сто років показав, що в Австралії, 

Австрії, Ірландії, Канаді, Нідерландах, Новій Зеландії, Фінляндії, Чехії та 

Швейцарії неухильно зростає частка людей, які не відносять себе до якоїсь із 

релігій. Такі дані наведені на конференції Американського фізичного 

об’єднання у Далласі. Вивчивши багаторічні результати перепису в дев’яти 

країнах світу, американські дослідники дійшли висновку, що релігія в них 

приречена на зникнення. Навіть відомий соціолог релігії П. Бергер у 1968 р. 

передбачав, що до 2000 р. загалом не залишиться релігійних інститутів, а 

практично лише окремі віруючі. 

Проте наявна у нас в Україні релігійна ідентичність відображає 

суперечливу картину, відповідно, церковно-конфесійного та соціального 

структурування українського суспільства. Модель релігійності сучасного 

українського суспільства формується під впливом низки явищ глобального 

характеру – релігійного фундаменталізму, з одного боку, та релігійного 

індиферентизму – з іншого, позацерковної/позаінституційної релігійності, яка 

означується як «religion unchurched», ре-індивідуалізму як активізації 

позаконфесійних та спонтанності особистих пошуків, етизації релігії як 

об’єктивного наслідку її функціональних обмежень, еклектичності релігійних 

уявлень та синкретичності сприйняття релігії, плюралізацією релігійного 

простору тощо.  

Відомий протестантський теолог та історик християнства Е. Трьольч 

опублікував ще в 1910 р. нарис «Майбутні можливості християнства» (журнал 

«Логос», заснований М. Вебером, Е. Гуссерлем, Г. Зіммелем та іншими). Він 

запитував тоді, більш як сто років тому: чи зіштовхнемося ми з новими 

формами релігійного життя, менш релігійним майбутнім, а чи ж, можливо, 

розчиненням європейської культури, «яка не здатна буде ані сформувати нове 

релігійне життя, ані впоратися без такого»52. На противагу всім цим 

песимістичним сценаріям Е. Трьольч (про це зазначає і Х. Йоас у своїй 
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доповіді, представленій 9 червня 2007 року на День Німецької Лютеранської 

Церкви) наполягав на можливості коаліції релігійних сил сьогодення в нових 

комбінаціях соціальних форм церков, сект та індивідуальної духовності, що 

цілком відповідає нинішнім особливостям релігійного життя. За визначенням 

вітчизняного філософа-теолога М. Черенкова, «якщо християни приймуть 

розцерковлення і обезбоження як виклики своїй вірі у всемогутність Бога і 

любові до, здавалося б, приреченого світу, то загибель нашої цивілізації може 

виявитися лише тією можливістю, якої вдасться уникнути»53. 

В умовах постмодерністської культури християни можуть поширювати 

Євангеліє з новою силою і наполегливістю. Але, разом із тим, секулярне 

мислення висуває при цьому вже власну постмодерністську альтернативу. Ці 

погляди пропонують свою відповідь на недоліки і прогалини постмодернізму, 

«де від істини відмовляються взагалі», де інтелект змінюється волею, розум - 

емоцією, мораль – релятивізмом, а сама реальність постає об’єктом 

соціального конструювання. Всі три тенденції-розчинення тісно пов’язаних 

релігійних середовищ; вільно плаваюча релігійність і глобалізація 

християнства – порушують питання про трансляцію віри (іманентне – Т.В.) і 

про інтелектуальне усвідомлення віри (трансцендентне – Т.В.) в наш час54. 

Відтак концептуальний рівень релігійної свідомості у його 

постмодерністському вияві уможливлює розвиток як неорадикалізму, так і 

неоконсерватизму. Що саме отримає тут перевагу в новому тисячолітті – це 

ще є незрозумілим. 

Окрема людина протягом свого життя досить часто, тією чи іншою 

мірою, змінює релігійні орієнтири, що спричиняє хаос на мікрорівні. У чому 

це може виявлятися? Які ще ситуації можливі? У своїх працях нами вже 

аналізувалося таке релігійне явище як ре-індивідуалізм. Дещо спорідненим з 

ним виглядає і концепт «клаптевої релігії», який, з одного боку, позначає 

унікальні релігійні уявлення віруючого, запозичені з різних релігійних 

традицій і світоглядів, з яких останній формує власну релігійну картину світу. 

У такому сенсі людина може залишатися, наприклад, католиком, але бути 

католиком на свій унікальний, індивідуальний лад, додаючи щось своє до 

католицької доктрини й релігійної практики або й відкидаючи щось55. 

Відмінність між цими двома явищами, що маркують макрорівень і діють на 

рівні концептуальної релігійної свідомості, полягає, на нашу думку, в тому, що 

клаптева релігія має щільніший зв’язок із мікрорівнем – рівнем релігійної 

практики, тобто з буденним рівнем релігійної свідомості. З другого боку, 

терміном «клаптева релігія» може позначатися ситуація, коли представники 
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певної релігійної традиції включають до останньої ритуали чи уявлення, 

властиві іншій, домінуючій раніше серед цих людей чи десь інде традиції. Цим 

пояснюється наявність у релігійній традиції двовір’я, марновір’я, які є 

інтерполяціями до оригінальної релігійної традиції, але привнесені не 

окремим віруючим, а включені внаслідок перебігу історичного процесу. Деякі 

дослідники, що використовують термін «клаптева релігія», припускають, що 

такою завжди є народна версія релігійної традиції, а відтак – функціонування 

буденної релігійної свідомості. Наприклад, «народний» католицизм 

(«сантерія» – як синкретичне поєднання католицизму і вірувань 

африканського народу йоруба) відрізняється від «офіційного» католицизму 

подібними інтерполяціями, що свідчать про присутність «клаптевої релігії»56. 

Люди для усвідомлення сенсу свого буття намагаються 

проінтерпретувати і зрозуміти ту реальність, у якій вони перебувають. За 

визначенням католицького теолога К. Коха, «саме новочасний процес 

секуляризації нібито провокує справжнє відродження релігії у сучасних 

західноєвропейських суспільствах»57. Його характерною ознакою є 

позацерковна релігійність, або relіgіоn unсhurсhed (за визначенням К. Коха), 

яка не вміщується у формат офіційного (дозволеного) християнства.  

Відтак, можна бачити дві конфронтаційні тенденції: з одного боку –

послаблення фундаментальних християнських переконань навіть у власному 

християнському середовищі, а з другого – постання нових форм релігії, які, за 

визначенням іншого католицького теолога В. Каспера, є розпливчастим, але й 

нерідко досить фундаменталістським постмодерном: «Мається на увазі більш 

ніж спірна, розпливчаста суміш містики (або ж того, що себе за неї видає), 

езотерики, антропософії, New Аge, форм східної медитації тощо, яку важко 

збагнути і якій навряд чи можна знайти визначення. Часто ці течії поєднуються 

з екологічним і феміністичним рухами.  

Дискусія щодо деміфологізації та десакралізації, яку ми так завзято 

порушували в 50-х та 60-х роках минулого ст., для сьогоднішнього 

студентства є вже сивою давниною. Міфи знову стали вкрай актуальними»58 – 

людина набуває божественної природи: вона стає в уяві Богом, творцем свого 

всесвіту тощо. Ці тенденції можуть посилюватися і послаблюватися або ж 

вплітатися в тканину інших. Але такі «шляхи» християнства – це «хаотичні» 

риси всередині самої системи, які стають необхідною умовою її 

«упорядкованого» існування59. 
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Відомий соціолог Х. Казанова напередодні 2000 р. звернув увагу 

академічної громадськості на низку характеристик глобалізації, які варто 

враховувати у складанні прогнозів щодо майбутнього релігії. Він зазначав, що, 

розвиваючись разом із модерністю, глобалізація розриває з великими 

наративами і філософіями історії, підриває гегемоністський проект Заходу й 

децентралізує світовий устрій. У цьому розумінні глобалізація – 

постмодерністський, постколоніальний і постзахідний феномен60. 

Однак точніше буде сказати, що в західноєвропейському суспільстві на 

зміну колишньому критичному до релігії марновірству прийшло 

марновірство, дружнє до неї. Відтак, для західноєвропейського суспільства 

проблема не в альтернативі між вірою і невірою, а в більш хаотичному виборі 

між вірою та марновірством, боговшануванням та ідолопоклонством. Це 

відзначає й латиноамериканський теолог визволення Л. Бофф: «Найбільшу 

загрозу сьогодні становить не атеїзм, а ідолопоклонство: маніпулювання 

образом Божим і одомашнення тієї сили звільнення, що присутня в біблійному 

Богові»61. 

У ситуації постмодерну ми зіштовхуємося з тим, що цінності постають 

відносними, а реальність – як конструйований різними соціальними общинами 

соціальний продукт. Пропоновані релігійні альтернативи суттєво 

відрізняються від звичної біблійної ортодоксії, а також від модерну в 

принципі. Бо якщо модернізм проходив під гаслом атеїзму, то постмодернім 

створює багатоманіття нових релігій з інваріантами розуміння надприродного 

та його трансцендентно-іманентної природи. Київська релігієзнавчиня 

Т. Гаврилюк зазначає: «В релігії надприродне – продукт соціально-творчої 

діяльності людини, який має суб’єктивно-об’єктивний характер і є 

результатом релігійно-філософської рефлексії над сенсом життя. Ним 

позначаються ті аспекти життєдіяльності людини, які не підлягають перевірці 

сучасними науковими методами і виражають реальність, яка має у відношенні 

до природного первинну фундаментальну основу»62.  

У своєму запереченні об’єктивної істини постмодернізм може бути 

порівнюваним з індуїзмом і буддизмом, де одним із центральних вчень 

залишається вчення про ілюзорність світу, сконструйовану людським 

розумом. Як зазначає соціолог Дж. Варна, «залишені на розсуд долі, люди 

здатні все більше і більше відходити від основних християнських поглядів. 

Замість цього вони, продовжуючи пошук істини і смислу, невідворотно 

стануть жертвами синкретизму»63. Протестантський богослов Дж. Е. Вейз, 
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своєю чергою, стверджує, що «із засиллям елементів східної духовності 

найбільш привабливі аспекти християнства (які скоріше стануть елементами 

стилю життя, а не центральними духовними принципами) будуть все більше 

поєднуватися з екзотичними атрибутами східних релігій, які зачаровують, 

привертаючи увагу. У результаті люди дійсно здатні повірити в те, що їм 

вдалося вдосконалити християнство і навіть будуть вважати себе 

християнами, не зважаючи на свою творчу реструктуризацію віри»64. 

Тут бачимо підтвердження слів проф. А. Колодного, який, 

погоджуючись із позицією науковців, що заперечують наявність релігійного 

постмодерну і говорять про неможливість вивчення функціонування релігії за 

умов постмодерну, зазначає при цьому, що «постмодерні вияви у різних 

сферах суспільного життя знайшли відповідне відображення як у всьому 

релігійному комплексі, так і своєрідно у різних конфесійних формах релігії. 

Проте, поруч з цим, ми можемо говорити і про настання епохи постмодерну в 

самій релігійній сфері»65.  

Так, можемо спостерігати нетипові для релігії форми функціонування на 

мікрорівні: наприклад, екс-понтифік Бенедикт XVІ вперше написав 

повідомлення в Twіtter, в якому благословив свою паству. Ченці ж найбільшої 

в США провінції францисканців почали приймати від вірян прохання про 

молитву і проведення меси в текстових повідомленнях SMS.  

Ще приклад, коли священик Стів Бентлі (Штат Мічіган, США) відкрив 

у своїй церкві тату-салон. За мету він ставить залучення до церкви людей, які 

відчувають себе незручно у традиційній церковній обстановці. Сам служитель 

церкви має два татуювання, одне з яких він зробив у салоні. Крім тату-салону, 

священик також використовує приміщення церкви для інших нестандартних 

цілей – для проведення боїв без правил, а також як автомайстерню. При цьому 

Бентлі зазначає: «Навіщо потрібна храмова будівля на мільйон доларів, якщо 

її використовують лише кілька разів на тиждень? Це порожня витрата часу, 

відведеного нам Богом. Ми прагнемо приносити користь суспільству»66.  

Можна наводити численні приклади хаосу мікрорівня, які проявляють 

себе у різноманітних «нових», «дивних», «нетипових» церквах і релігійній 

практиці – африканська церква Габола запрошує прихожан випити під час 

служби, а також охрестить бажаючого будь-яким спиртним напоєм. Для людей 

усталеної релігійної поведінки алкоголь і богослужіння – це неможливе 

поєднання, однак засновник церкви Цієці Макіті (Tsіetsі Mаkіtі) використовує 

цікаві аргументи, зазначаючи: «Місія приходу в тому, щоб прихистити 

питущих, відкинутих традиційною церквою і забезпечити їм… місце для 

вживання, де можна заразом й наблизитися до Бога. Наша церква – місце, де 

                                                           
64 Там само. 
65 Колодний А. М. Багатоманіття трансформаційних процесів релігійного життя України // Україна 

релігійна. Книга друга: Прогнози релігійних процесів України. Київ, 2008. С. 13. 
66 Американский священник сделал из церкви тату-салон. URL: 

httр://www.bаgnet.оrg/news/wоrld/171378 
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можна пити не боячись осуду». Господар таверни Фредді Матебула (Freddy 

Mаthebulа), який надав молодій церкві прихисток, так оцінює суспільне 

значення її діяльності: «Злочинність знизилася і ми отримуємо значну 

підтримку з боку громадськості»67.  

Інший приклад – використання євангельською церквою Сrаsh Сhurсh в 

Сан Паоло (Бразилія) хеві-року в богослужіннях, що проводяться в гаражі. 

Відтак вони більше нагадують підземний рок-концерт, аніж традиційне 

християнське богослужіння. Служитель церкви Батіста (Bаtіstа) визнає, що 

досить складно балансувати між релігією і важкою музикою і що постійно 

відбуваються нападки з боку інших віруючих, а чи ж музикантів. Тим не 

менше, церква існує, утримуючись на пожертви прихожан68.  

Хаос мікрорівня може набувати досить непередбачуваних форм. Всі їх 

розглянути тут неможливо, але ще один приклад варто навести, оскільки в 

горизонтальному вимірі «людина-людина», він пропонує ще одну складову. 

Мова йде про невелику каплицю у Вермонті (США). А відвідати її можуть, в 

першу чергу, господарі чотирилапих друзів. До того ж, йдеться про те, що 

господарі можуть бути прихильниками різних релігійних уподобань, а 

відвідання каплиці, в першу чергу, призначене для собак, в другу – для тих, 

хто втратив своїх друзів69.  

Можна з великою долею скепсису ставитися до цих та інших релігійних 

нововведень, але вони не тільки існують, а подекуди й існують проміжок часу, 

яким вже не можна знехтувати – більше десятка років. 

Релігійна ідентичність є досить складним соціопсихічним феноменом. 

Він конструюється в певному культурному середовищі, при цьому 

пов'язуючись із ним, його цінностями. Тому логічно, що з часом сам зазнає 

трансформацій, що відповідають змінам культурного горизонту. Своїми 

детермінантами передбачає певну сукупність елементів привабливості та їх 

зв’язків, що обумовлюють стан і властивості взаємовідносин, на основі яких 

формується інтегральне стійке почуття прихильності до об’єкту 

привабливості. релігійної ідентичності. За умов сучасності ними стають 

процеси глобалізації та реалізації проекту мультикультуралізму суспільства, 

під впливом яких авторитети дискурсивних зразків мислення зазнають 

поразки, адже людина усвідомлює, що їхня істинність не абсолютна. Також 

доволі спокусливо враховувати думку, що загалом традиційний процес 

формування релігійної ідентичності, який передбачає визнання людиною 

самої себе як релігійної, співвіднесення себе з певною релігією, практичного 

впровадження засвоєних знань у процес життєдіяльності та інших результатів, 
                                                           
67 Sоuth Аfrіса’s Сhurсh оf Drіnkіn, Where Gоd Wоrshір аnd Аlсоhоl Gо Hаnd іn Hаnd. URL: httр:// 

www.оddіtyсentrаl.соm/news/sоuth-аfrісаs 
68 Unсоnventіоnаl Сhurсh Uses Heаvy Metаl Musіс tо Рreасh the Wоrd оf Gоd. URL: httр:// 

www.оddіtyсentrаl.соm/news/unсоnventіоnаl-сhurсh-uses-heаvy-metаl-musіс-tо-рreасh-the-wоrd-оf-

gоd.html 
69 Vіsіt Steрhen Huneсk's Dоg Сhарel іn Vermоnt. URL: httрs://www.trірsаvvy.соm/steрhen-huneсks-

dоg-сhарel-іn-vermоnt-1601323 
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не реалізовується вповні у сучасному культурному середовищі, в культурі 

взагалі як такій і на особистісному, і на спільнотному рівнях.  

Ведучи мову про мультикультурне суспільство, зазначимо, що воно не є 

гармонійним, бо модель мультикультуралізму дозволяє легітимацію – процес 

визнання соціальними суб'єктами значущості суспільно-політичної реальності 

як в цілому, так і в її окремих її проявах та складових. За М. Вебером, це 

«інтеграція без асиміляції». Однією з найбільших проблем мультикультурного 

суспільства є недостатнє знання особливостей інших релігій та культур. Це 

призводить до негативних і взагалі небажаних наслідків – нездатності 

встановлювати взаємоприйнятні відносини внаслідок нерозуміння суті 

дорогих для послідовників інших культур моральних цінностей, норм 

поведінки, об’єктів поклоніння. Це може призвести до виникнення 

непорозуміння, конфліктів і навіть екстремізму та виявів тероризму. 
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Розділ третій. СИСТЕМА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО ВІРУЮЧОГО 

 

3:1 Історичні передумови формування світоглядної  

індиферентності населення України  
 

Згадувані вище досягнення українських релігієзнавців у дослідженні 

релігійної ідентичності у світлі теперішніх суспільно-історичних подій 

потребують певного поглиблення і фокусної уваги з боку дослідників. 

У історичній ретроспекції найзаповзятіше за справу спростування 

ціннісно вмотивованих, традиційно посталих та культурно опертих 

ідентичностей мешканців України (щонайперше – релігійних та 

національних) бралась Російська Імперія та Радянський Союз. Імперсько-

колоніальна політика змішання населення (з наданням очевидних 

преференцій носіям власне імперсько-шовіністичного світогляду, опертого 

на відповідні ідентифікаційні засоби – російська мова, етнічно-культурна 

належність, зверхність від міфосформованого переконання про велич та 

історичну місію імперсько-митропольного етносу), планомірна 

деукраїнізація (мовна, культурна, історична) й агресивна 

десакралізація/секуляризація (репресії й боротьба з церквами, щонайперше 

тими, які були репрезентантами Київської Духовної традиції, та тими, що 

дистанціювали віруючих від панівної ідеології; повне підпорядкування та 

перетворення на знаряддя ідеологічного впливу контрольованих 

радянськими спецслужбами церков тощо) на тлі суцільної всебічної 

пропаганди та авторитарного нав’язування «єдиноправильного» 

ідеологічного дискурсу (більшовистська – «вульгарна», «пролетарська» – 

редуктивна інтерпретація «наукового комунізму» з відповідним грубо-

механічним інженерінгом суспільства та особи) призвело до появи так званої 

«радянської людини».  

Ідентичність такої була сконструйована радянськими міфотворцями 

згідно з панівною історіогемою: історичний матеріалізм, за якого рушієм 

історичного процесу є не Особистість чи нація, а знеособлений (робітничий) 

клас (сукупність індивідів, об’єднаних функціональним призначенням та 

становищем у матеріалістично-діалектичній системі суспільно-виробничих 

відносин), вмотивований матеріальними чинниками та біологічними 

інстинктами – тілесними потребами виживання/пристосування в природному 

і суспільному середовищі, споживання/використання природних та людських 

ресурсів, що підпорядковує собі та перетворює оточуюче середовище, 

удосконалює знаряддя для більш ефективної переробки світу за власними 

матеріалістичними потребами. Ідентичність рушія матеріалістично-

технічного прогресу встановлювалась не етнічною спорідненістю, 

національною ментальністю, культурною визначеністю, цивілізаційною 
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орієнтацією чи релігійною вкоріненістю в сакральне, а класовою належністю 

і світоглядною відповідністю матриці «радянської людини» – емпіричним 

відтиском свідомості діалектично-матеріалістичної ідеології радянського 

взірця.  

Загалом і рушієм поступу суспільно-історичного процесу за такого 

уявлення про людину виявляється класова ненависть, ворожнеча і боротьба 

між класами антагоністами (пригнобленими та гнобителями, згідно з 

ролевим розподілом у матриці суспільно-виробничих відносин). Зрозуміло, 

що експлуатований (пролетаріат) вбачає сенс свого життя в боротьбі з 

експлуататором (імперіалістичним капіталізмом), після перемоги над яким 

збирається побудувати утопію Комунізму – безкласове суспільство, у якому 

відсутня експлуатація як форма трудових відносин. Цей міф про світле 

майбутнє, у якому всім буде добре і всього буде порівну та вдосталь 

(матеріалістичний комфорт стає пріоритетним), цілком заміняв (як 

сподівались конструктори цієї утопії) релігійні уявлення про рай чи 

належний суспільний устрій, до якого закликають власною відповідальною 

дисциплінованою працею релігійні парадигми віруючу людину. Тому останні 

вважались шкідливими і з ними боролись (мали войовничий атеїзм).  

Також шкідливість релігійних парадигм та їхніх конфесійних варіацій 

для радянської ідеології полягала в зовсім іншому підході до людини, яка 

тлумачилась Створінням Божим, любленою Дитиною, Образом і Подобою 

Божою, у крайньому разі (релігії без особистісного Бога-Творця) – носієм чи 

джерелом божественної творчої енергії, а отже наділялась персональною 

гідністю бути співпричетною самому Творцю, володіти творчим потенціалом 

і здатністю такий застосувати в дійсності. Людина припиняла бути лише 

підпорядкованою обставинам та залежною від зовнішніх факторів, 

запрограмованою реагувати за жорстко змонтованим алгоритмом (рефлекси, 

інстинкти – зокрема і набуті під зовнішнім тиском чи керівництвом, як у 

собаки Павлова) на біохімічні та соціополітичні подразники. Переставала 

бути лише біопсихічним механізмом, класовою частинкою чи безособовим 

гвинтиком системи суспільно-виробничих відносин. За релігійної 

ідентичності вона керувалась у своїх діях не ненавистю (як експлуатований, 

що бореться проти експлуататора за матеріальні засоби для виживання), а 

любов’ю (як улюблена дитина Божа, що покликана до любові і до Творця, і 

до творіння). То ж ідентичність «радянської людини» визначалась у 

диспозиції «експлуатований-експлуататорський класи в антагоністичних 

виробничих відносинах і непримиренній боротьбі за матеріальні засоби до 

виживання» без додаткових «надприродних» вимірів дійсності чи 

«трансцендентно-іманентної, метафізично-екзистенційної вкоріненості 

сакрального у світ», – як то притаманно релігійним чи конфесійним 

ідентичнісним моделям. 

Водночас такий підхід до ідентичності людини («людина радянська як 

одиничний відтиск загальної матриці суспільної свідомості») кардинально 
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відрізнявся і від підходу, за яким рушієм культурно-цивілізаційного поступу 

людства є історично вкорінена, багатоголосою симфонією непересічних 

особистостей традиційно висловлена нація – автохтон на території та 

свідомий діяч в глобальній історії. Але за російською імперсько-

більшовистською історіографемою українська нація позбавляється 

історіотворчої суб’єктності, а відтак – й самосвідомості та права на 

специфічну національну, культурну, конфесійну тощо ідентичність 

особистостей-носіїв, на користь так званого «старшого брата». Таким, через 

фальшування історії, оглошувалися «русскіє» – російськомовні носії 

шовіністичної імперської цивілізаторської експансивної ідеології, яка 

реалізується шляхом загарбання ними та перетворення на матеріал, засоби і 

знаряддя для наступної експансії історичних здобутків, природних та 

людських ресурсів поневолених народів. Свідомість таких «русскогаварящіх 

носітєлєй ідєі вєлікой росіі/совєцкого союза/расійской імпєріі/ єдіного 

народа нашєго радного постсовєцкого культурно-духовно-економічєского 

пространства» вже й після розпаду радсоюзу штампувалась стандартною 

матрицею: «Кієв – мать городов русскіх». Так вкрадений в нас 

цивілізацієзасадничий етап княжої Русі на теренах Київських 

інтерпретується як колиска «трьох братніх народів», з яких «найстарший» – 

російський, є активним експансивним цивілізатором (здобувачем, 

виразником, носієм, провідником, захисником, месником, поширювачем 

«русскомировской» цивілізації). Так імперсько-місіонерський російський 

експансивний шовінізм обґрунтовується тим, що нібито російський народ 

розбудував Росію (російську імперію) та врятував братні народи, зрештою 

об’єднавши і захистивши їх від експлуатації в єдиному Радянському Союзі – 

«найдосконалішому», «наймогутнішому» державному утворенні зі столицею 

в Москві.  

Тож ідеальний образ «радянської людини», що тотально культивувався 

усіма ланками соціалізації та засобами репресивно-силової машини в 

Радянському Союзі – російськомовний атеїст-трудар, який не має потреби в 

релігії («опіум для народу») чи іншій ціннісно-вмотивованій ідентичності, 

яка б виділяла його з маси населення – сукупності гвинтиків чи елементів 

єдиної механічної «радянської» системи. Так само він не має потреби в 

приватній власності, альтернативних радідеології моделях світорозуміння чи 

будь-чому іншому, що б відособлювало й вивільняло його з рабського 

становища лише гвинтика, який служить машині.  

Щонайперше «радянська людина» мала бути позбавленою «хибних» 

ідентичностей (крім дозволених і пропагованих «єдиноправильними» 

компартійною ідеологією), які брехливо таврувались «знаряддями 

поневолення» (класової експлуатації) особи: релігійної, національної, 

культурної. Хоч саме вони були засобами самовизначення, а їхні суб’єктні 

комбінації є запорукою самобутності особистості. Так проголошуючи 

«звільнення від усіх видів експлуатації» (духовної, економічної, політичної, 
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зокрема і національної) шляхом спростування та знищення відповідних 

ідентичностей (ідентифікаторів, фіксаторів та їхніх носіїв), насправді 

компартійна ідеологічна машина витворила узагальнено-безособового 

примітивно-грубого монстра – ідентичність «радянської людини» з рабською 

психологією уніфікованої одиниці, підпорядкованої спільній єдиній 

колективній свідомості, що пишається належністю великій штучноутвореній 

імперській системі – Радянському Союзу, пострадянському простору тощо – 

та почувається комфортно в симулякрі «найкращої й найсправедливішої у 

світі держави».  

Характерною особливістю світогляду «радянської людини» було те, що 

її земною батьківщиною (єдиномислимим контекстом життя) постулювався 

Радянський Союз; духовний горизонт обмежувався ідеєю розвиненого 

комунізму, досягти якого можна було лише слідуючи вченню наукового 

комунізму радянського взірця (контекстуально обмежена ідеологема); мовою 

належного формулювання системи світогляду була російська. Жодних 

альтернатив не передбачалось, бо ж вони спростовувались як 

експлуататорські ідеології чи знаряддя пригноблення людини. Але таке 

специфічне «вивільнення» від будь-яких історичних, культурних, 

національних, релігійних чи політичних ідентичностей, крім запропонованих 

ідеологією панівної в Радянському Союзі комуністичної партії, мало на меті 

перетворити людину в ефективного функціонера цієї державної машини 

(зробити її гвинтиком для механізму, функціонально доцільним елементом 

системи, відшліфованим від усіх зайвих особливостей), «звільнивши» 

попередньо від особистісної точки зору та права вибору на свою 

ціннісновґрунтовану особистість (що формується зокрема і розгалуженою 

системою взаємоузгоджених національної, релігійної, конфесійної, 

культурної, громадянської тощо ідентичностей).  

Встановлюючи диктатуру войовничого атеїзму для винищення 

сакральних цінностей та зачищаючи публічно-інформаційний освітньо-

світоглядний простір від будь-якого прояву духовної глибини шляхом 

знецінення/паплюження аксіологічно-аксіоматичного базису метафізично-

екзистенційного виміру особистісної свідомості, радянська пропагандивна 

машина редукувала особу до рівня механічно-біологічної особини, якою 

керують інстинкт виживання й функціональна застосовність-залежність-

належність-припасованість єдиній великій системі. Така зредукована й 

очищена від духовних, національних, релігійних, конфесійних, 

патріотичних, екзистенційних, метафізичних цінностей, сенсів та значень 

свідомість окремої істоти була зручною для маніпулювання та контролю. 

Вона не мала й шпаринки для особистісної світоглядної втечі в духовні 

виміри, чи можливості відчути й усвідомити себе вільною Персоною, що не 

лише виконує та звітується, підпорядковується та функціонує, але й суб’єкт-

суб’єктно пов’язана з Трансцендентним, з Богом, з Творцем, з самою 

сутністю життя, є індивідуальним носієм їхніх атрибутів та має чинити 
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відповідно і відповідально. Тим, що власне і робить людину Людиною – 

самосвідомою істотою, яка переросла природне середовище та себе як 

біологічну одиницю, ставши творчою і відповідальною не лише за себе, але і 

за світ Персоною – вільним (підзвітним Богові чи моральному імперативові) 

творцем майбутнього. Саме тому Радянська доба була епохою тоталітарного 

панування ідеології войовничого секуляризму, що ціннісновкорінена та 

сенсововмотивована Персона є її найлютішим ворогом, який спростовує 

право антигуманної системи мати людину лише об’єктом маніпуляцій та 

матеріалом для використання.  

Натомість штамповано-знеособлена цілою системою пропагандивної 

соціалізації «людина радянська» була зручним для керування й 

маніпулювання біологічно-психічним механізмом. Її конструктори завдяки 

тотальному контролю над людським матеріалом сподівались авторитарно 

керувати до нескінченності. У такий спосіб пропагандивна радянська машина 

позбавила людську свідомість не лише свободи самовизначення, але й волі 

до свідомої самочинності з урахуванням особистісної відповідальності за 

майбутнє. Колективна – знеособлена – відповідальність (а насправді – 

системна доцільність) «радянської людини», утверджувана як норма 

суспільного співжиття, натомість робить людину безвідповідальною 

щонайперше перед собою і за себе. Понад те вона не передбачає врахування 

недоторканості сакрального та відповідальності перед вічним Творцем 

життя. Й водночас позбавляє права вибору «свого» світу, можливості 

започаткувати, утвердити й розбудувати «свій» світ відповідально перед 

предками, сучасниками, нащадками («мертвими, живими й 

ненародженими»), перед природою, історією, культурою та Богом.  

Можна сказати, що свідомість «радянської людини» передбачала 

спрощену систему ідентичностей, зачищену від будь-яких «зайвих», на 

думку її конструкторів, вимірів та заглиблень у сакральне, духовне, етнічне, 

традиційно-культурне, метафізично-екзистенційне чи сенсово-аксіологічне. 

Свідомість, що використовувала таку редуковану та штучносконструйовану 

систему ідентичностей, погоджувалась на уніфікацію своїх ймовірних 

індивідуальних варіацій-носіїв – до узагальненої єдиної моделі «суспільної 

свідомості». Це давало можливість її краще контролювати та нею 

маніпулювати через ті ж механізми і знаряддя, якими вона формувалась та 

ферментувалась – усі ланки соціалізації та ЗМІ. Останні в радянський час 

власне і виконували функцію пропагандивного механізму контекстуального 

переписування (уніфікації, калібрування точки зору на певну подію, 

розстановки правильних акцентів, накидання оціночної матриці, фіксації 

змонтованих ярликів, закріплення «корисних» стереотипів) суспільної 

свідомості за потреб партійної верхівки. То ж «радянська людина» завдяки 

повній контрольованості своєї свідомості виявлялась уярмленою 

тоталітарною системою, яка накидала як істинний лише один вимір дійсності 
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(матеріалістичний) та одну «правильну» модель сприйняття такої 

(соцреалізм в компартійному прочитанні). 

Натомість різні види ідентичностей, що вкорінюють людину в різні 

виміри дійсності (релігійна, духовна, культурна, національна, історична, 

політична тощо), роблять особистість персонально відповідальною в 

кожному цьому вимірі за свою дію чи вибір й насправді вільною 

самосвідомістю, яка усвідомлює своє місце у світі й обирає відповідально 

майбутнє (своє, свого народу, свого світу, своєї цивілізації, своєї 

Батьківщини, Землі тощо). Вони розширюють горизонт світобачення й 

напрямки опанування дійсності людиною. Але вони щонайперше 

актуалізують й утверджують фундаментальні сакральні цінності (релігійні, 

духовні, національні, культурні, традиційно-історичні), в які вкорінена 

особистісна свідомість, з яких живиться її діяльна мотивація, випливає 

наснага до цілеспрямованої дії.  

Відтак, як ми на тому наголошували і раніше у своїх працях, у шкалі 

релігійних цінностей людське життя та його атрибутивна характеристика – 

свобода совісті – є безумовними цінностями, але не саме собою і не у 

визначених певною світоглядною системою межах та характеристиках, а 

внаслідок причетності до Божественного, бо воно має надприродне 

походження. Персональні людські ціннісні характеристики, такі як Гідність, 

Сумління, Свобода, Доброчинність, Творчість, є атрибуціями Бога-Творця, 

делегованими ним людській Особистості для поширення творчого руху в 

дійсності. Отже, саме Божественне чи надприродне наділяє ціннісним 

статусом людину і, підкреслюючи право та обов’язок на свободу совісті, 

робить її гідною Бога.  

«За цінності не вбивають, за них віддають життя» – говорять віруючі 

українські християни, мусульмани, іудеї, які сьогодні добре знають, що 

життя людини набуває своєї цінності у причетності до вищих (духовних) 

вимірів дійсності. І свобода та воля людини є атрибуцією гідності 

особистості не самі собою, а лише внаслідок того місця, яке займає людина у 

світовій системі, відцентрованій точкою зору Трансцендентного суб’єкта, 

Творця та законодавця світу. Світогляд віруючих фундаментально 

вкорінений у ті духовні цінності, що надихають людину брати на себе 

відповідальність за розбудову майбутнього, ставати частиною креативної 

сили світу, діяти як діти Божі, на яких покладено місію доглядати й 

розбудовувати успадковану Батьківщину. Україна сьогодні перебуває у 

ситуації «епіцентру дійсності», де започатковується майбутнє. Діяльними 

суб’єктами формування цього майбутнього і є вільні самочинні ціннісно 

вмотивовані особистості, що беруть на себе відповідальність за збереження 

життя – життя України, її народу в історичному плані та перед обличчям 

сучасників, нащадків і Бога.  
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3:2 Релігійні вияви національної ідентичності українців 

Чинники формування релігійності. Релігійність свідомості українців 

є, з одного боку, наслідком впливу на їхній духовний світ релігійних чинників, 

а з другого – продуктом зовнішніх щодо них факторів – географічних, 

історичних, етнопсихологічних, господарських, соціально-психологічних 

тощо. 

Україна розташована на пограниччі між Сходом і Заходом, на перехресті 

історичних шляхів, на межі зіткнення різних релігій – християнства та ісламу, 

різних конфесій – православ'я й католицизму. Ця геополітична межовість 

надто часто ставила українську людину в надзвичайно складну ситуацію 

незахищеності, робила її об'єктом ворожнечі завойовників зі Сходу і Заходу, 

Півночі й Півдня. Психологічно відображаючи це, людина перебувала, 

скористаємося тут думкою відомого філософа К. Ясперса, на «межах 

можливостей існування». Через таку межовість українці подумки залишали 

нижнє, земне існування, як не придатне для особистого щастя і вдоволення, й 

переносили своє буття на рівень його найвищої, екзистенційної форми. При 

цьому віссю життя стає не воно саме, не турботи про нього, а щось вище за 

нього, якась його «трансценденція», ідеал, що переступає і перевищує його 

земні межі. 

Перебування України по суті постійно в колоніальній залежності від 

інших країн, потреба простого українця підпорядковуватися у своєму житті 

вищим соціальним верствам, які, як правило, були представниками інших 

етносів, а якщо й своїми, то такими, що, асимілювавшись у духовність сусідів-

загарбників, втрачали будь-які ознаки рідного народу, породжували у нього 

«комплекс меншовартості», що, з одного боку, поєднувався з таким 

підсвідомим компонентом української душі, як мазохізм, а з іншого – 

поступово переростав у «комплекс скривдження», бо ж очікувати якогось 

заступництва на Землі було вже ні від кого70. 

Все це породжувало бажання надолужити, компенсувати втрачене, 

спонукало на роздуми про Боже заступництво, прихід з його волі Царства 

Правди, Братерства й Вселюдськості. Саме тому євангельська ідея Спасителя, 

взагалі християнське компенсаторне вчення про страждання в цьому світі і 

блага в потойбічному, знайшли в Україні сприятливий ґрунт. Утвердженню 

думки, що релігія є неодмінним модусом життя, сприяло й те, що, не маючи за 

умов колоніального поневолення якихось інших суспільних інституцій, які б 

виражали їхні національні інтереси, українці прагнули на роль такого 

репрезентанта поставити церковну організацію. Виступаючи як своєрідне 

об'єднання віруючих певного населеного пункту чи регіону, Церква переймала 

на себе на місцевому чи регіональному рівні роль чинника національного 

самовиявлення і самозбереження українства. 
                                                           
70 Кульчицький А. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства. Київ, 1995. 

Т. 2. С. 716-717. 
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У формуванні релігійного світосприйняття важливу роль відіграють 

геопсихічні фактори. Адже на відмінні природні краєвиди, географічні умови 

виникають також і певні відмінні реагування у свідомості людини. Саме тому 

геопсихічний чинник неоднаково позначався на світосприйнятті українців 

різних регіонів краю. Характерна особливість більшості ландшафтів України 

– безмежний степ, що дістав своєрідне відображення в українській духовності. 

Сприйняття його як чогось нескінченного, неосяжного і недосяжного формує 

відчуття наявності якогось Абсолюту. Краса степу, його можливість своїми 

плодами забезпечити життя людини викликає подив перед природним буттям, 

його досконалістю, а зрештою дозволяє вбачати у видимих речах послання 

Бога невидимого як творця їх. «Бачачи в природі красу, – відзначає 

М. Костомаров, – українець думає про Творця її. А оскільки краса стала і 

постійна, то це породжує відчуття Божої всеприсутності»71. Велику роль 

природи у формуванні релігійності особи відзначав і Тарас Шевченко. В 

одному із своїх листів поет писав: «Без свідомого розуміння краси людина не 

побачить Всемогутнього Бога в маленькому листочку найменшої рослини». 

Українці завжди були землеробською нацією. Постійний зв'язок із 

землею, який називають українським антеїзмом, наклав на їхню духовність 

відбиток психічної селянськості. Культ Землі, землеробської Праці є основою 

світобачення українського селянина. Землю він називає ненею. В 

українському фольклорі вона стоїть іноді навіть над Богом і святими. Так, у 

колядці «Святі орачі» оповідається, як святий Миколай за плугом ходить, 

святий Михайло волоньки гонить, за ними Господь Бог ріллю всіває, а Син 

Божий її зволочає, Божа Мати їм їстоньки носить. Зауважимо, що пов'язати 

Бога і святих із землеробською працею міг у своїй уяві лише українець, за 

філософією землі і праці якого вважається великим гріхом відчуження від 

земних справ, від землеробства, взагалі бездіяльність. 

Переживання і настрої землероба завжди залежали від успіхів або невдач 

його діяльності за умов контрастності погоди. Все це позначилося на його 

світосприйманні. Розкриваючи особливості життєвої вдачі хлібороба-

українця, Н. Григоріїв пише: «Хліборобство, зв'язане з природою й усіма 

несподіванками погоди, виробляє пасивність і покірливість, побожність і надії 

на сторонні сили, обережність і розміркованість, відданість і упертість, 

працьовитість і господарність, замилування поезією і миролюбність»72. Саме 

тому в календарно-обрядовій поезії українця знаходимо твори, які 

утверджують силу і велич людини-трудівника, діяльність якої є 

самодостатньою, і твори, в яких йдеться про залежність життя людини від 

якихось трансцендентних сил (при цьому не завжди християнських божеств 

чи святих). 

Відносна сталість природного середовища, процесів, які в ньому 

щороку відбуваються, чітка розподіленість річного циклу життєдіяльності є 
                                                           
71 Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. Санкт-Петербург, 1863. Т. 4. С. 40. 
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основою тієї системи свят, обрядів, звичаїв і прикмет, які охоплюють, по суті, 

всі сфери і все життя українця. Переважно саме через них він і виражає свою 

релігійність. За умов селянськості української нації виразниками духу народу 

були переважно служителі культу, котрі становили найосвіченіший прошарок 

населення. Шануючи їх за освіченість, благоговіючи перед їхнім священством, 

очікуючи від них, як посередників між Богом і людиною, якихось життєвих 

благ, віруючий селянин сприймав релігію як систему невід'ємних чинників 

життя, відводячи їй домінуюче місце серед усіх своїх святощів, які всіляко 

оберігав як етноконфесійну традицію. 

Селянське життя українця не було надто широким за своїми 

громадськими масштабами. Воно формувало у нього здатність до інтроспекції, 

тобто своєрідного занурення у свій духовний світ. Певною мірою воно 

нагадувало анабістичний стан – відхід у звужену натуральну спільність, яка 

ізольована від широких соціальних, а відтак і національних, потягів та рухів, 

й метою якої є очікування, збереження vita minima73. Саме на цій побутовій 

основі в українця формувалися такі риси характеру, як невпевненість, 

песимізм, замкнутість вдачі, інтроверсне зосередження, що було сприятливим 

ґрунтом для сприйняття і постійного відтворення ідеї Спасителя, байдужості 

до конфесійних відмінностей, церковно-релігійних рухів, які охоплювали 

переважно верхівки конфесій. Зневажаючи такий психологічний стан свого 

народу, Іван Франко писав: «Невже повік уділом буде твоїм укрита злість, 

облудлива покірність, що в кращому разі проявляється відходом у себе, у своє 

нутро, звуженням зовнішньої життєвої експансії до мінімуму і що 

характеризує так звану інтроверсію»74.  

Особливості національної психології мають своє вираження у двох 

різновидах ставлення до світу – екстраверсному й інтроверсному. Українці – 

інтроверсна нація. Поширеними рисами українського народу є замкнутість, 

тихий норов, почуття всепрощення, підпорядкованості, терпимості, прагнення 

до духовного усамітнення, певний життєвий аскетизм, невибагливість. 

Українця характеризує також висока чуттєвість, домінування почуттєвого над 

інтелектуальним і вольовим. Навіть за зовні веселими виявами настрою 

українського народу (згадаймо його пісні) завжди проглядаються сум, 

відчуття якоїсь пригніченості, життєвої невпевненості75. Відзначимо, що всі ці 

особливості думання й переживання є сприятливим ґрунтом для існування в 

нашого народу глибоких релігійних настроїв, перенесення релігії у сферу 

індивідуальної, внутрішньої набожності. 

Зумовлена межовим геополітичним розташуванням постійна загроза 

існуванню, відчуженість від усіх матеріальних святощів суспільства за умов 

феодальних відносин, невпевненість у завтрашньому дні, породжена 
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соціальним і національним безправ'ям, виробили в українців риси 

безкорисливості, певною мірою аскетичне ставлення до земних благ, відчуття 

якоїсь неповноцінності. Цей їхній психологічний настрій підвладний 

сприйнятими ними християнськими ідеями покірності, терплячості, 

скромності. 

Демократизм сумісного співжиття українців зумовив те, що кожен з 

них є самостійним господарем, людиною самою по собі незалежною. А 

характер суспільних відносин спричинив у них індивідуалістичну 

зорієнтованість. Але, навіть будучи інтровертом, індивідуалістом за своїм 

характером, українець лишається людиною доброю й милосердною, має 

співчуття до знедолених, скривджених. Останнє зумовлене насамперед 

ототожненням ним себе з іншими людьми, віднайденням у них свого «Я». 

Саме тому українцеві близька християнська заповідь любити ближнього свого 

як самого себе. 

Роль релігійного чинника в існуванні й розвитку національної 

духовності українського народу дуже різна. Характерною є, зокрема, 

відсутність абсолютного збігу «МИ» релігійної спільності (певної конфесії) з 

почуттям національного «МИ». Такий незбіг існував і за часів Київської Русі, 

коли християнство було релігією знаті, а язичництво – низів; і за часів 

польсько-литовської державності, коли знатні прошарки виявляли свою 

прихильність до римо- чи греко-католицизму, а прості люди лишались 

переважно в лоні православ'я. Таку картину спостерігаємо і в XVII – XIX ст., 

коли низи залишалися на рівні народного християнства, а провідні верстви 

схилялися або до Російського Православ'я або ж до Римо-Католицизму. Під 

впливом постійних міжконфесійних конфронтацій в Україні відбувалося 

послаблення спаяності етнопсихе, загалом деградувала етнічна 

самосвідомість.  

На динаміці свідомості національного «МИ» також негативно 

позначилась підміна національного почуття релігійним, протиставлення 

релігійного «МИ» національному. Це виявилося, зокрема, за часів 

колоніального поневолення України Росією. Після приєднання Київської 

Митрополії до Московського Патріархату 1686 року Православна Церква, з 

одного боку, почала слугувати засобом денаціоналізації українців, а з другого, 

своєю боротьбою проти греко-католиків, протестантських течій і залишків 

язичництва, призвела до дезінтеграції української народності. Акцентуючи 

увагу на православності як ідентифікованому імені українців, Російська 

Православна Церква цим самим знімала питання національної належності як 

неістотне, спричинювала підміну почуття національної самосвідомості 

почуттям якоїсь абстрактної конфесійності. Як це вірно відзначав поет 

Володимир Сосюра, «російське самодержавство, взявши собі на допомогу 

страшного спільника – Православ'я, призвело наш народ до того (майже за 300 
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років), що він забув своє ім'я., і коли питали українців, хто вони, то була тільки 

одна страшна відповідь: «Ми – православні»76. 

Характерні риси релігійності українця. Намагаючись визначити 

особливості релігійності українця, ми дійшли висновку, що вона виявляється 

насамперед в якійсь підсвідомій його впевненості в існуванні чогось 

надприродного, абсолютного, у визнанні Божої всеприсутності. Її 

характеризує також своєрідний пантеїзм, що спричинюється великою 

прив'язаністю українців до землі і виражається в обожненні її через 

розмежування покровительських функцій над нею між різними святими, а 

також у гіпертрофованому уособленні природи загалом і окремих її явищ і 

процесів, вшануванні певних місцевостей, дерев, птахів, рослин, тварин та ін. 

Християнськість українців також має свої особливі риси. Вони, зокрема, 

виражаються в наявній в їхньому віруванні своєї трійці – Ісуса Христа, Матері 

Божої і святого Миколая, з наданням переваг Марії-Богородиці як Цариці 

України. Таке сприйняття християнського догмату зумовлене певним 

утилітарно-вибірковим підходом до нього. Це – надія на заступництво й 

компенсацію за земні негаразди (тут – місія Ісуса Христа), освячення 

сімейного вогнища й місця жінки в ньому (тут – покровительство Марії-

Богоматері), пошук сили, яка сприяла б життєвій, зокрема господарській, 

діяльності (тут – приклад життя святого Миколая).  

Українці в масі своїй двовірні. Це виявляється і у вшануванні ними 

християнських святих, і в поклонінні уособленим силам природи, синкретизмі 

обрядової практики. Позаяк християнство, по суті, не дало нашим предкам 

свого розуміння поточного життя, навколишнього природного середовища, 

господарської діяльності, то народ продовжував його сприймати через культ 

традиційних божеств, яких поступово замінили з тими ж самими функціями, 

але вже з новими іменами, християнські покровителі. У свідомості українців 

християнство поєднувалося з різними повір'ями, коріння яких сягали 

дохристиянських, язичницьких уявлень. По суті, до сьогодні у їхніх 

віруваннях збереглися культ предків, віра в домовиків, лісовиків і водяників. І 

хоч усталені за часів язичництва обряди вже не виконують свого магічного 

призначення і мають часто розважально-ігрові функції, але без них 

релігійність вважається невиповненою, незначущою. 

Якщо позначити язичницький елемент релігійності терміном 

«народність», а християнський, оскільки він привнесений зверху під час тієї 

духовної революції 988 року, яку здійснив Володимир Великий, – терміном 

«офіційність», то перевагу в масово-релігійному світогляді українців, який 

М. Грушевський називав «народним християнством», належатиме, 

безперечно, язичництву. Служіння християнства офіційним властям і 

водночас певна відстороненість його від буденної повсякденності народу 

призвела до того, що язичництво своєрідно окупувало сферу домашнього 
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побуту українця, який виявляв свою християнськість переважно в сфері 

громадської думки і для владних осіб чи структур. Якщо українець і сприймав 

дещо з християнства, то знову ж пропускав його через сито свого практицизму, 

пошуків заступництва, морального імперативу тощо. 

У праці «Світогляд українського народу» Іван Нечуй-Левицький писав: 

«Всі образи для своєї релігії давні українці мусили брати з природи ... 

Найдавніші українські міфи були в геоморфній й певно в зооморфній формі. В 

українській міфології ми бачимо давні форми побуту пастушого й 

патріархально-хліборобського»77. Двовірність дає змогу виявити ще одну рису 

релігійності українця – природовірство. Навіть приймаючи християнство, він 

«припасував» до нього свої поклоніння небу й землі, воді й вогню, певним 

деревам і тваринам. Так, священними барвами для українського народу є синій 

(небо) і жовтий (лан золотавого збіжжя). 

Своєрідними символами України стали Тополя і Лелека, Калина і 

Ластівка. Тією чи іншою мірою через весь календарно-обрядовий цикл, обряди 

господарчої магії проходить вшанування вогню і води. Саме вони є основними 

елементами улюбленого українцями літнього свята Івана Купайла. Вогонь, 

взятий з села під час виходу з отарами на полонину, ватаг-гуцул зберігає на 

весь літній сезон, а водою, в якій погасив жаринки, окроплює всіх овець. 

Природовірство – це не лише вияв залежності людини від навкілля, а й 

своєрідна форма підтвердження нею своєї спорідненості з ним. 

Характерна риса релігійності українців – обрядовірство. Попри 

неглибоке знання змісту християнського віровчення, вони водночас прагнуть 

дотримуватися обрядів, розглядаючи їх як самодостатнє для своєї релігійності. 

Дотримання обрядів, участь у календарних святах усвідомлюється нашим 

народом як вираження причетності до свого етносу, національного 

культурного творення. Саме закріплена обрядами спільність звичаїв була тією 

ланкою, яка зберегла єдність українства за умов його штучного поділу 

державними кордонами, а то й значного віддалення українців від свого 

автохтонного осередку. Згадаймо принагідно нашу канадську чи навіть 

австралійську діаспору, яка подеколи зберегла в своєму побуті такі звичаї, що 

їх на матірній землі вже забули. 

Поєднання широкого спектру загалом несвобідної господарської 

діяльності, розмаїття загалом невільних суспільних зв'язків з багатим світом 

фантазії українців спричинило їхню високу забобонність. Виявом останньої є 

віра в магічну силу, чародійство, в різні прикмети. Всі сфери їхнього життя, 

отже й особисте, різні міжлюдські й родинні стосунки пронизує безліч 

передсудів і обрядових дійств. І хоч за змістом вони часто близькі, проте за 

сюжетною основою – відмінні. 

Українцеві притаманне обережне ставлення до демонічного світу. 

Останній в його уяві не є рівним за своїми силами з Богом і святими й 
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вважається телеологічно зумовленим явищем діяння малих духів, нечистих 

сил у тих сферах життя, де нібито слабкий вплив Бога, святих, самих людей. 

Релігійну вдачу українців характеризує також сімейність. Це засвідчує, 

зокрема, той святковий сніп Дідух, якого ставлять на найпочеснішому місці – 

покуті і який символізує і першого предка Роду, і Прадіда всього народу, і 

Творця й Добродія світу. Але він не є символом мертвого. Солярна 

прив'язаність обряду внесення його до хати з періодом зимового сонцевороту 

робить його виявом народження, омолодження, очікування доброго й святого. 

І хоча опісля почали вносити Дідуха на Різдво Христове, цей святвечірній 

обряд більше демонструє віру в Бога як Найвище Єство. На це звернув увагу 

К. Сосенко. «Під ідеєю Бога, котрого, як в часі обрядів, так і в колядках, 

називають майже виключно Господом, – пише він, – розуміє народ найвище 

духовне Єство; а коли навіть згадує про Ісуса Христа, особливо в 

старосвітських схристиянізованих колядках, то має його за Господа світу і 

Добродія народу»78. 

Незважаючи на всі прагнення Церкви перенести обрядові вияви 

релігійності українців у храмову споруду, на церковне подвір'я, їй так і не 

вдалося цього зробити. Святкова обрядовість нашого народу всім своїм 

сценарієм орієнтована на оселю, сім'ю. 

Національний характер українського селянина виявляється і в 

домінуванні жінки в сім'ї, різних національних спільнотах. Специфічні 

історичні умови буття українства виключили чоловіків із господарської і 

побутової сфер сім'ї. На жінку покладали і догляд за дітьми й літніми 

батьками, і ведення домашнього господарства. Саме тому в Україні так 

поширений культ Богородиці Марії. Практично половина монастирів і церков 

носять її ім'я, її зображення – майже на всіх чудотворних іконах України. 

Ідеалізація подружнього життя, підхід до сім'ї як надприродно санкційованої 

співдружності, звеличування жінки-матері – ось що принесло християнство в 

духовний світ українців. Водночас у ньому воно зустріло шанобливе 

ставлення до жінки як матері родини. В українських обрядових дійствах 

домінуюча роль також належить жінці. Так, на весіллі (на відміну від 

російського) головною постаттю виступає мати нареченої. Кульмінаційна 

частина весілля – посад молодих – має відбутися обов'язково в оселі молодої79. 

Особливістю обрядової практики українців є те, що її міфологічний 

підтекст майже не має ніякої персоніфікації природи, в ньому відсутня 

ідололятрія небесних сил. Такі астральні явища, як Місяць, Сонце й зорі, 

атмосферні явища – дощ, веселка, хмари та ін. називаються поіменно й 

виступають природно. У колядках ставлення до Бога також природне і 

звичаєве. Запрошуючи Боженьку на «вечерейку», господар «посадив Бога 

посеред стола, Святу Пречисту при другім столі, усі святії та коло неї. Приймає 
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Бога зеленим вином, Святу Пречисту солодким медом, усі святії шумнов 

горівков...»80. 

Українці дотримуються натуральних форм в описуванні й сприйнятті 

Божих іпостасей, святих, вшановують Біблію як святиню попри поверхове 

знання її змісту. Пошана до священства поєднується у них з виразним 

антиклерикалізмом, несприйняттям ортодоксії християнства, абстрактного 

догматизування, з свободою релігійного мислення й діяння. Українці ніколи й 

нікому силою не нав'язували своїх вірувань, не були фанатиками щодо форми 

релігійності. Останню вони довільно міняли відповідно до своїх реальних 

життєвих потреб. «Українська релігія, – влучно зауважує Н. Григоріїв, – 

існувала не лише для неба, а й для землі, і справи Божі відріжняла від 

людських»81. Нашому народові притаманні також нехтування проповідуваним 

християнством аскетизмом, певна байдужість до конфесійних відмінностей, 

навіть можливість задовольнити свої релігійні потреби в культовій споруді 

якоїсь іншої конфесії, а то й у домашніх умовах. Пригадую, як одного разу 

приїхала до нас в гості в Київ моя мама. В ці дні якась баптистська громада 

розбила перед нашим будинком намет, в якому щовечора проводила 

богослужіння. Мама почала відвідувати їх. Коли я зауважив, як ти, будучи 

православною, відвідуєш служби штундів (так у нас в селі Білозір’ї, що на 

Черкащині, називають баптистів), то почув на це таку відповідь: так вони ж 

моляться нашому Богові Ісусу Христу! 

Відсутність в українців фанатизму у ставленні до інших віросповідань 

виявлялася і в тому, що вони власне ніколи не вважали конфесійну відмінність 

перешкодою для утворення сім'ї. Відомий етнограф Тадей Рильський 

відзначає, що серед українців часто можна почути, що католики, як і 

православні, «вірять в єдиного Бога і в Ісуса Христа, тільки в них по-іншому 

правиться... До єврейської релігії також ставляться з повагою, оскільки «жиди 

вірять в єдиного Бога», до того ж це «дуже стара й дуже міцна віра». Вороже 

ставлення народу до панів-ляхів і до жидів має зовсім інший, не релігійний 

підтекст». Понад те, українець терпимий до людей, які індиферентні щодо 

релігії, але якщо вони при цьому не поводяться зухвало щодо народної 

релігійності. Т. Рильський наводить такі слова-виправдання цієї толерантності 

одного селянина: «Дарма, що він не молиться, він заготовив собі місце на тім 

світі ділами своїми»82. 

Релігійність українців – простонародна, а тому вона завжди 

зорієнтована на утвердження соціальної рівності й справедливості. Вона 

податлива також до поезії культу, схильна до поетично-урочистого 

релігійного настрою. Певно тому їхня побожність і не обмежується церковною 

обрядовістю, лише відвідинами храмових споруд, де проповіддю ідеї 
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гріховності й відплати формуються негативні емоції, а сповнена прагнення 

прилучитися до певних, звеличуючих людину релігійних обрядових дійств на 

природі чи в колі сім'ї. Саме цим пояснюється й те, що в багатьох обрядах і 

піснеспівах, пов'язаних з деякими християнськими святами, відсутні будь-які 

сліди власне християнства. В них народ виражає свої самостійні помисли й 

потреби. Понад те, в деяких колядках навіть звучать антитеїстичні ідеї, 

іронічно йдеться про Бога, який «десь загуляв», часто забуває нашу землю, не 

посилає їй дощу, не звертає уваги на прохання до нього. 

Релігійність українського народу можна охарактеризувати як 

кордоцентричну. Саме так її визначив відомий український філософ 

П. Юркевич. Це означає, що в житті людини, в її світогляді основну роль – 

мотиваційну й рушійну – відіграють не розумово-раціональні сили, а скоріше 

сили її емоцій, почуттів, образно кажучи, сила людського серця. «Основа 

релігійної свідомості людського роду полягає в серці людини, – писав 

П. Юркевич. – Релігія не є щось стороннє для її духовної природи, вона 

утворена на природному ґрунті»83. 

 Кордоцентрична релігійність є простою і не потребує створення 

якихось затеоретизованих богословських систем. Вона виявляється передусім 

у чуттєво-релігійному ставленні до життя, в релігійному забарвленні пошуків 

життєвої Правди. 

Українців відзначає насамперед те, що до життя, його складних 

перипетій вони ставляться із здоровим глуздом, як уроджені філософи. Їхню 

духовність характеризують не лише риси, які мають, скажімо так, знак мінус. 

Їм притаманні також почуття власної гідності, свободолюбство, лицарський 

дух і войовничість, сміливість і витривалість, привітність і поетичність. У 

цьому – відгомін впливів на духовний світ народу його козацької вдачі. 

І ось таке хитання духовного світу між протилежними екстремами 

зумовило байдужість українця до питань своєї конфесійної належності, 

формувало у нього плюралістичний світогляд. Поруч з виявами релігійності в 

його свідомості, як це засвідчують українська словесність, календарно-

обрядова поезія, твори виразників духу етносу, побутова культура, є сильний 

струмінь іррелігійності й вільнодумства. На терені української суспільної 

думки воно мало різні форми вияву – релігійного інакомислення, скептицизму, 

індиферентизму, пантеїзму, деїзму, антитеїзму, нарешті – атеїзму. Проте 

визнаємо те, що серед українських освічених кіл матеріалізм й 

антирелігійність не були надто поширеними. Культурні українські кола 

характеризує скоріше іррелігійність, релігійний індиферентизм і 

антиклерикалізм. Надто перебільшено (явно з ідеологічних міркувань) 

багатьох діячів української суспільно-політичної думки було залічено до 

матеріалізму й антирелігійності. А тим часом така світоглядна орієнтованість 

притаманна лише окремим діячам культури України. 
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3:3 Кордоцентризм – підґрунтя української релігійної 

духовності  

А. Поняття кордоцентризму. Воно є порівняно новим в сучасній 

філософській науці і богослов’ї. Це поняття належить передусім до царини 

філософії й означає те, що в житті людини, в її світогляді основну роль, тобто 

роль мотиваційну й рушійну, відіграють не розумово-раціональні її сили, а 

скоріше сили емоцій, почуття або, образно кажучи, сили людського серця. 

«Кордо» – взяте від латинського соr, родовий відмінок соrdis, що означає 

серце. Тому-то «кордоцентризм» означає те, що первісною домінуючою 

силою мотивацій і дій людини є серце, а не її розум. А це тому, що, згідно із 

вченням українського філософа Памфіла Юркевича, серце людини рухається і 

приходить до висновків набагато швидше, ніж її розум 84. 

«Кордоцентризм», зауважимо, є поняттям філософським. Але коли ми 

розглядаємо «кордоцентризм» як підставу української духовості й філософії, 

то тим самим визнаємо, що цей «кордоцентризм», як феномен, є невід’ємною 

частиною самої сутності української людини. Іншими словами, наш 

кордоцентризм – феномен екзистенціальний, бо він є основою самого буття 

(екзистенції) українця, а то й частиною його природи. Тому все, що українець 

діє, все його світосприймання, його поведінка, встановлення життєвих 

вартостей, всі його культурні надбання треба розглядати з узглядненням його 

кордоцентризму. А кордоцентризм – це те, що українцеві дав Бог, вся 

українська стихія й свята українська земля. 

Це один аспект кордоцентризму, аспект феноменальний. Тут 

охарактеризуємо його структуру і природу. 

Б. Структура кордоцентризму. Основою кордоцентризму є живе й 

чутливе серце людини. Сам же кордоцентризм — це певна структура, певна 

система або певний життєвий струмінь, що наповнює й пронизує всі прояви 

людського життя. Власне, з уваги на саму плинну горизонтальність цього 

життєвого струменю, ми схоплюємо його певним збірним поняттям, 

концептуємо його як структуру й позначаємо науково-філософським 

терміном, яким є «кордоцентризм». 

Основою всієї структури кордоцентризму є притаманні йому рухи 

індивідуального серця. Звідси кордоцентризм розливався в промені первісного 

світогляду. Згодом він набирав життєвої сили й стабілізувався в проявах 

фольклору, в традиціях, у творенні культурних вартостей. Опісля 

кордоцентризм сублімувався в різних надбаннях релігії, психології, 

антропології, філософії, в індивідуально-романтичному світогляді, навіть в 

проявах альтруїзму. Саме так він став структурною базою всієї нашої 

духовості й філософії. 

В. Природа кордоцентризму. Кордоцентризм, як поняття нове й 

                                                           
84 Юркевич П. Твори. Вінніпег, 1979. С. 110-111. 



85 

 

атрактивне, сприймається позитивно; він сприяє нахилам до альтруїзму. Але 

хоч соціальна революційність йому не притаманна, все ж таки розвинений 

кордоцентричний альтруїзм схильний доводити до конфлікту між поривами 

серця й дисципліною норм, між ідеальним новаторством та непорушністю 

традицій. Це надто яскраво проявлялося, зокрема, у Григорія Сковороди, 

кириломефодіївців, навіть в наших новітніх церковних автокефалістів. Проте 

в цих проявах видно не риси соціального бунту, а скоріше прояви 

романтичного ідеалізму, а то й навіть наївного альтруїзму. 

Деякі риси цього виявляються в «Книгах битія українського народу», які 

вважаються програмою Кирило-Мефодіївського Братства, а також у 

центрально-українському народництві, навіть у соціалістичному 

державобудівництві під проводом М. Грушевського і його Центральної Ради. 

Крім того, це бувало й у добрій волі Симона Петлюри, що підписував 

встановлення відповідних карних законів. Проте коли ці закони були 

застосовані, то Петлюра не міг цього переживати. З давніших прикладів: 

повторно виявлена наївна добродушність Богдана Хмельницького щодо 

польського короля.  

Все це були реальні прояви феномену нашого кордоцентризму. Проте 

кордоцентричність і далі є основною духовою базою української духовості, 

філософії і навіть політики. 

Г. Духовість народу й розуміння духовості. Оскільки моя тема включає 

предмет духовості, то само собою зрозуміло, що предмет цей вимагає 

відповідного означення. Насамеред треба з’ясувати, що мається на увазі саме 

під поняттям «духовість». На мою думку, в понятті цього предмету панує 

недорозуміння самої суті речей. Духовість, особливо ж духовість народу, 

часом змішується із спекулятивними теоріями окремих мислителів. Цього 

дуже багато в богословській літературі. Ось, наприклад, американська 

видавнича фірма Тhе Sеаbиrу Ргеss (New Yоrk) недавно видала три томи 

великої праці відомого католицького мислителя Люіс Буєра й один том праці 

Урбана Т. Голмса 85. Обидва автори пишуть на тему історії християнської 

духовості, але зразки тієї духовості вони висвітлюють працями окремих 

християнських мислителів. Одначе те мислення можна визнати тільки їхнім 

особистим богословствуванням чи їхньою філософією, але не християнською 

духовістю, як такою. Ці мислителі методи реального життя християн не 

висвітлюють. Зауваживши таке трактування предмету духовості, я в післямові 

до своєї праці «Духовість українського народу» між іншим, зробив таку 

заувагу: «Треба ж бо розуміти, що духовість — це не теоретизування про неї 

на вершинах богословія чи філософії; бо дійсна духовість християнського 

народу — це використання Євангелії Ісуса Христа в реальному житті людей. 

Про це говорять поважніші дефініції християнської духовості. Тому-то коли 

хто хоче займатися християнською духовістю, той конче мусить приглядатися 
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до духовості народу чи до духовості людини, бо духовість не теоретизується 

абстрактно, а реалізується дійсним життям. 

Теоретизування про духовість на вершинах богослов’я й філософії — це 

справа спеціалістів. Їх не багато. До того ж, їхнє теоретизування для пересічної 

людини недоступне. Воно для неї небезпечне, бо в такий спосіб Євангелія від 

життя людей абстрагується, а такі плоди її як звичайна життєва святість 

ставляться поза межі можливостей широкого простолюддя та подають її у 

формі непосильних тягарів для людей. 

Тому то, на противагу до популярного переконання в справі поняття про 

духовість, тут твердиться, що духовість — це не щось проективно-нормативне 

з царині богословської та філософської думки. Ні, дійсною духовістю є 

життєва, а відтак і вольова активність людини (чи й народу) задля особистого 

ублагороднення, задля етичного й морального добра, заради Євангелії й волі 

самого Ісуса Христа. 

Моє мислення про духовість, шукання й прозріння її в самій площині 

християнського життя новиною не є. Воно стоїть у традиції раннього 

християнського практицизму, на жаль, забутого антіохіїзму (традиції 

Антіохійської школи), як реакції на той абстрактний геленізм (традиція 

Олександрійської школи), яким захоплюються послідовники модерної 

інтелектуальної ортодоксії в наш час, а особливо в Північній Америці»86. 

Для дальшого висвітлення мого розуміння предмету духовості, я ще раз 

повертаюся до своєї вищезгаданої праці і наголошую, що в поняття й контекст 

духовості входить вся та свідома активність людського духу, яка веде й 

підносить людину до ідеалу добра, до того, що її облагороднює. А це якраз і є 

все те, що орієнтує й водить людину на дійсному рівні життя — в його 

горизонтальному аспекті. Зокрема, це є все те, що допомагає людині 

нормувати й заспокоювати її природжені гони і прагнення до ідеалу вищого, у 

світ Божественний. Інакше кажучи, в духовість людини входить активність її 

розуму, серця й духу, всі прояви її життя, інспірованого (натхненого) ідеалом 

Найвищого Добра, Благодаттю Божественного Духу. Або й ще: духовість 

людини складає та її активність, яка виринає із спонук Віри, Надії, Любові87. 

Це все щодо мого розуміння поняття духовості. Воно веде до висновку, 

що в даному контексті духовість постає як поняття, що описує зміст і методи 

дійсного життя народу. А те, чим займається окремий мислитель, його 

проективно-спекулятивні поняття, то в нас це не духовість, а його гіпотези, 

особисті міркування, його особиста філософія. 

Що стосується нашого українського кордоцентризму, то це є явище 

етнологічне; це мотиваційна, вольова й діюча сила людини, сила сукупності 

всього народу, який дивиться на світ і на життя в ньому із становища і 

«розрахунків» почуття й серця. Так він про все судить, так він все оцінює, так 

він все оспівує. Саме тому в нашій народній музі — в поезії й пісні — так 
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багато відношень до серця, до сліз, до емоцій. Спробуємо поглянути на явище 

духовості в житті людей і народу, тобто з’ясувати природу духовості в її 

активному стані. 

Д. Роль духовості у витворенні первісного світогляду. Український 

соціолог Н. Я. Григоріїв у своїй праці «Українська національна вдача» 

констатує, що «Українська національна вдача витворилася повільно із 

загальнолюдської»88. Очевидно, що в цю національну вдачу входить також 

українська духовість, первісний світогляд українського народу та його 

філософія. Всі ці елементи української істоти проходили нормальний процес 

свого розвитку; вони взаємно підсилювали себе й інформували. Наприклад, 

говорячи про розвиток української людини, проф. Г. Ващенко, між іншим, 

пише: «Людина, як моральна і суспільна істота, не могла жити без певного 

уявлення про те, якою вона мусить бути. Мало того, є підстави думати, що в 

доісторичні часи людина мусіла ще стисліше дотримуватись загально 

прийнятих норм поведінки, ніж в нові часи історії, бо тоді був значно 

суворіший контроль суспільства над особистістю. Коли ж зважити, що 

доісторичний період людства тягся значно довше, ніж історичний, то ми 

мусимо прийти до висновку, що доісторичний ідеал людини входив так би 

мовити у плоть і кров народу, ставав його другою натурою, відбивався у його 

звичаях, обрядах і народному мистецтві. Тому й характеристику традиційного 

ідеалу людини ми повинні почати з ідеалу доісторичного українця»89. 

У цій цитаті для нашої тези важливим є те, що в людини того раннього 

часу вже були активними такі елементи її природи, як духовість, первісний 

світогляд, а отже – й зариси філософії. Це зауваження, розуміється, важливе. 

А ось зауваження іншого мислителя, який твердить, що від найдавніших часів 

«українці люблять природу й поезію; особливо відзначалися піснею. В 

українських піснях виробляється краса слова й вислову. Та й поза піснею 

пробивається естетичний смак: в одязі (вишивки), житлі (чистота, малюнки на 

печі і т.п.). «Український народ глибоко релігійний». Так пише соціолог 

Н. Григоріїв90. Цитуючи один виклад проф. І. Мірчука, той же Григоріїв в 

іншому місці зауважує: «Коли хочемо правильно зрозуміти український 

світогляд, то мусимо звернути увагу на одну рису, яка в психічному житті 

кожної одиниці зараз же впадає в очі. Це – сильна перевага моменту 

емоційного над раціональним. Не розум, так характерний для цілого західно-

європейського думання й філософії, а почуття, що наростає з темних глибин 

душі, є провідним мотивом цілої духовної чинності»91. 

Наведені вислови українських мислителів послідовно й яскраво 

висвітлюють ту роль, яку в розвитку української людини виконував саме 
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елемент її духовості, той елемент, що творив певну систему її світогляду і 

взагалі всю систему життєвої орієнтації. Проте на особливу увагу тут 

заслуговує переважно те, що в усіх рухах українського духу й духовості 

взагалі виступає категорія серця, сила почуття, що, як тут уже було сказано, є 

провідним мотивом всієї духовної діяльності української людини. А це ж і є 

наш кордоцентризм, що став предметом окремої уваги в контексті цього 

нашого святкового моменту. 

Кордоцентризм заслуговує на особливу увагу особливо в наш час. Саме 

кордоцентризм українців є чи не найсильнішим аргументом проти нової теорії 

Москви про походження т.зв. «трьох братніх народів»; бо, скажемо, коли серед 

українців все діється під тиском категорій правди й серця, то в росіян діючим 

мотивом для всього є терор страху й батога. Очевидна річ, що між цими двома 

життєвими принципами нічого спільного немає; немає, отже, й спільного 

джерела чи кореня їхнього походження. 

Е. Духовість — життєва філософія народу. Духовість народу 

базується на основі його світогляду, виробленої системи переконань або на базі 

віри народу в певну систему вартостей. А це означає, що вона постає на базі 

релігійних висновків, різних альтруїстичних нахилів і виникаючих з них 

заключень. Той факт, що первісні релігійні заключення наших предків не були 

згідні з наукою Ісуса Христа, в даному випадку є не так важливим. Важливішим 

є те, що наші предки дійсно мали свою власну систему вартостей, свою 

філософію. Бо ж коли християнство стало на нашу землю офіційною стопою, то 

воно застало в нас вже досить розвинену релігійну систему. Треба припускати, 

що для її розвитку і на просякнення нею духової істоти народу треба було багато 

часу. І виходить, що та природно натхненна релігійна система наших предків 

задовольняла. Крім того, треба знати, що іншого вибору в них не було. А про 

те, що саме в ділянці задоволення духовних потреб нашого народу було 

зроблено, вже згадуваний український соціолог, професор Н. Я. Григоріїв пише 

так: «Українці здавна містики, поети, довірливі й пошанливі до авторитетів. 

Релігійність їх проста, щира й безпосередня. Вона походить з умов життя та 

його натуральних потреб; ввесь первісний побут пронизаний релігійним 

світоглядом; ввесь первісний суспільний устрій збудований на приписах релігії. 

Релігійне почуття глибоке й незломне, а світогляд – незмінний». 

Це означає, що дохристиянська людина вважала свою віру й культуру 

задовільними, а свій світогляд — незмінним. Чогось іншого вона просто не 

знала. Але, повторюся, свою власну систему вартостей й свою філософію 

життя ще до часів прийняття християнства українська людина мала. Так було 

завжди. Пізніше перший з наших систематичних філософів Григорій Савич 

Сковорода (1722-1794) виявив і здійснив свої філософські переконання не так 

словом науки, як своїм власним життям. Сам він, Сковорода, навчав, що 

філософія — це життя. Але філософія, згідно з поняттям Григорія Сковороди, 

стоїть на послугах духовості. Про це він, між іншим, пише: «Філософія, або 

любов до мудрості, спрямовує ввесь круг своїх діл на те, щоб дати життя 
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нашому духові, благородність – серцю, світло – думкам, як завершенню 

всього. Бо коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце примирене, то 

все буває світле, щасливе й блаженне. Це — філософія»92.  

Філософія життя, як пише професор Григорій Ващенко, включає такі 

прикмети української істоти, як міцна віра в Бога, відданість волі Божій і віра 

в провидіння; смиренність, діяльна любов до ближнього, чесність, 

правдивість, вірність присязі; любов до Батьківщини, мужність, любов до 

праці і знання. І коли він стверджує, що ідеал цей був вироблений ще за Княжої 

Русі, то треба вірити, що багато з того було звичайним виявленням своєрідної 

аристократичної вдачі української людини, яка розвивалася й формувалася під 

впливом самої стихії української землі та її підсоння задовго до прийняття 

християнства. 

Такою є філософія української людини, така природа її активності. 

Проте це не щось абстрактне; це реальні ідеали людського духу й серця. Це – 

наш життєвий кордоцентризм і нормальні вияви властивостей природи 

українця. Бо ж ще навіть у дохристиянської української людини вони були 

розвинені до неймовірно високого рівня. Пригадаймо лише високу гуманність 

старого кодексу «Руської Правди». А від цієї активності, від того психічного 

процесу залежить уся творчість людини, а також засвоєння нею таких 

абсолютних вартостей, які належать до правди, добра, етики, моралі, естетики 

і т.ін. Завдяки цій активності людина підноситься понад примітивним 

душевним процесом і рівнем, на яких переслідуються тільки егоїстичні цілі, й 

змагається до вартостей лише відносного порядку. 

Традиційна духовість українця та його філософія життя були настільки 

помітними, що на них звертали увагу чужинці, навіть описували їх. Проф. 

Григорій Ващенко в статті «Український ідеал людини перед хрещенням Руси-

України» наводить два приклади спостережень чужинців щодо життєвої 

поведінки українців. Він цитує записи арабського подорожника Ібн-Даста й 

візантійського імператора Маврикія. Обидва згадані автори записів говорять 

про такий альтруїзм ще дохристиянської української людини, особливо в її 

трактуванні подорожніх чужинців, який доходить до меж наївного альтруїзму. 

Згідно із записом Маврикія, українці «для тих, що їх відвідують, ласкаві й 

зичливі, переводять з місця на місце, куди їм треба. Коли б через недбальство 

господаря гість потерпів якусь шкоду, то той, що передав гостя другому 

господареві, підняв би війну, бо вони вважають своїм обов’язком помстити 

кривду гостя»93 . 

Це – враження й зауваги чужинця. Крім того, маючи конкретні дані на те, 

на що наш кордоцентризм спосібний, приймаємо ці зауваги за правду. Бо, 

наприклад, навіть тепер бувають часті випадки, коли група українців, з 

ввічливості до одного чужинця, з української мови переходить на мову лише 

                                                           
92 Ковалинський М. Жизнь Григорія Сковороды // Сковорода Г. Твори : в 2-х т. Київ, 1961. Т. 2. 
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одного чужинця. Така практика диктується не так філософією життя, як нашим 

традиційним кордоцентризмом, — самою природою українця. 

Є. Духовість українців в її структурі й альтруїзм. Структурально, 

духовість українського народу, як пише проф. Григоріїв, «наростає з темних 

глибин душі», але не тільки з душі індивідуальної людини, а з колективної душі 

народу, з його довгого історичного досвіду. Цей досвід так глибоко вкорінився в 

українську істоту, що, згідно з висловом проф. Ващенка, він став другою 

натурою української людини. Джерела цього духового досвіду — це непроглядна 

глибина нашої історичної давнини й непроглядна глибина самої української 

істоти. В генезі народу і в генезі його історичної долі цей духовий досвід має 

вирішальне значення. Тому то твердження московської гіпотези про спільне 

походження трьох братніх народів з одного кореня для нас загрозливе, бо 

прийняти її означало б відмовитися від нашої історичної минувшини, тобто 

покінчити історичним самогубством. 

Крім того, ми не забуваємо, що в своїй ґенезі наша українська духовість і 

наш духовий досвід виростає й розвивається з глибин нашого серця, і що та 

духовість керується законами серця. Тому кажемо, що наша духовість — 

кордоцентрична. Духово ця обставина високо ублагороднює нас, навіть доводить 

нас до духового аристократизму; політично ж вона доводить також до чималого 

нещастя. 

Ж. Альтруїзм в українській духовості й філософії. Український 

кордоцентризм був активним завжди. Але якщо за княжої доби він видавався 

більш практичним, то за часів козацького романтизму він став то надмірно 

буйним, то навіть наївним. Наприклад, буйне серце Богдана Хмельницького 

водило його до великих чинів, але його наївна довірливість полякам зводила ці 

чини нанівець. Знову ж, як далеко духовий і філософічний альтруїзм Григорія 

Сковороди відійшов від життєвого практицизму! Сковорода розробив філософію 

серця, а відтак став першим теоретиком філософського кордоцентризму. Але 

саме із-за цього він відвів ту філософію від життя, хоч і навчав, що філософія — 

це життя. 

Альтруїзм Сковороди відповідав йому самому, і він, як філософ, оправдав 

його прикладом свого життя. Про це Ковалінський у життєписі Сковороди пише: 

«Філософія, оселившись у серці Сковороди, давала йому найщасливіший стан, 

можливий для земнородних. Вільний від пут усякого примусу, суєти, турботи, 

піклування, він знаходив усі свої бажання виконаними через їх незначність. 

Стараючись про зменшення своїх природних потреб, а не про поширення їх, він 

користався задоволенням, що його не мав ніхто з найщасливіших»94. 

Життєва філософія Сковороди зовсім підходила духовому складові його 

особистості; а вона — це високий альтруїзм. Але яке його життєве застосування? 

Альтруїзм цей — високоблагородний, але у використанні до широкого життя він 

просто утопічний. 
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Те саме бачимо й у пізніших романтиків-народників, зокрема у гуртку 

Кирило-Мефодіївського Братства, головно ж у Миколи Костомарова — автора 

«Книг битія українського народу». У ці книги вложено багато серця й запалу, але 

політичної зрілости в них бракує. Там чимало політичного альтруїзму, але той 

альтруїзм є утопічним і таки — наївним. Це просто продукт серця. 

Та недалеко від цього відійшов і сам систематичний філософ серця Памфіл 

Юркевич. Він — повністю кордоцентрик, також альтруїст. Одначе на негативний 

аспект кордоцентризму, власне на його утопійні властивості й тенденції, 

Юркевич уваги не звернув. 

Але ніде наш український кордоцентризм і наївний альтруїзм не проявився 

так фатально, як у полях Центральної Ради, яка ставала до відродження 

Української Держави не тільки без попа й Бога, але, сподіваючись на добру волю 

сусідів України, навіть без війська. 

З. Значення кордоцентризму для української духовості. Висвітлюючи 

деякі негативні властивості кордоцентризму, ми ніяк не знецінюємо його, бо ж 

саме кордоцентризм є невіддільною частиною нашої національної істоти. А щодо 

негативних властивостей кордоцентризму, то тут ми повинні бути свідомими їх 

як можливостей, що можуть статися. 

Сам же кордоцентризм, як виявлення особливостей нашої живучості, дав 

нам багато: він дав нам красу душі й серця; він дав нам високу культуру. Не 

Візантія дала нам нашу культуру, а дала її нам наша кордоцентричність. Вона 

окрасила нашу мову, наш фольклор, музу, пісні; взагалі, українська 

кордоцентричність виплекала в нас українську душу, зблизила нас з таємницями 

стихій, а особливо – з містерією землі, а по-філософському вона зорієнтувала нас 

практично, тобто горизонтально. У цьому полягає філософська й будь-яка інша 

практичність українця. 

Крім того — і це дуже важливо, — кордоцентризм української людини, 

кордоцентризм саме як підстава української духовості й філософії, зовсім 

відрізняє українця, скажемо, від росіянина, і то етнологічно, світоглядно, і в самій 

духовій структурі своєї істоти. Це знають і добре розуміють самі росіяни. Про це 

говорить російський філософ Н. О. Лосський у своїй праці «Характер русского 

народа», де він дорікає українцям, які не хочуть збагатити росіян біологічно і в 

такий спосіб створити “велич усіх великих народів”. Ось дослівний витяг з його 

праці: «Леруа-Больнэ указывает в своей книге о России на то, что великороссы и 

южное племя своим характером дополняют друг друга; такое единство, говорит 

он, “создает величие всех великих наций” (Т. І, кн. II, гл. IV). Украинцам-

сепаратистам следовало бы понять, что разделение двух русских племен на два 

государства привело бы к снижению значительности и ценности русского народа 

в историческом процессе»95. 

Тому то наш кордоцентризм, як особливий дар Бога й усієї української 

стихії, — це підстава всього укладу нашого буття й життя, і ним, як і будь-яким 
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іншим обдаруванням, треба дорожити й володіти ним розумно. 

И. Українська філософія й українські мислителі. Філософія українських 

мислителів — кордоцентрична, а в широкому обсязі — антропоцентрична, або 

така, яка зосереджується на переживаннях і на досвіді людської істоти реr sе, але 

з наголосом на кордоцентризмі. І, властиво, досвід цей є фактом найвищого 

значення, бо без нього правдива філософія, навіть релігієзнавство, були б 

неможливими; у них не було б життєвої основи. По суті, саме релігієзнавство та 

філософія займаються розробленням того, що дається людині в душевних 

переживаннях, у досвіді. Тому то, щоб зробити свою філософію доступною для 

пересічної людини, Григорій Сковорода для виложення свого мислення 

користувався, наприклад, формою таких віршиків, як «Ой ти, птичко 

жовтобоко», а Памфіл Юркевич писав такі короткі трактати, як «Серце» та «Мир 

з ближніми». 

Коли йдеться про практичність українських мислителів, то в тому немає 

чогось несподіваного або неприродного: сама філософська кордоцентричність 

пов’язує їх з практичністю. Так воно було вдавнину: «Східній слов’янин не 

задивлявся пристрастно в нічні небеса, як це робили семіти в пустині; і сонце не 

дуже вражало його... Його увага була звернута на таємниці внизу, що діялося на 

землі, де починалося його плем’яне й особисте життя»96. 

Проте ця приземленість української людини та українського мислителя і 

його очевидна практичність не позбавляли його прозріння, гону до вартостей 

чисто розумового характеру та до розвитку їх. 

Професор Дмитро Чижевський, перераховуючи в своїй лекції «Українська 

філософія» самостійні філософські праці українців, першим згадує Кирила 

Транквіліона Ставровецького (помер 1646 р.) та його «Зерцало Богословія», що 

було видане 1618 року. Але в цьому виданні було лише декілька розділів 

філософського змісту. Черговим Д. Чижевський згадує Григорія Савича 

Сковороду (1722-1794), що все таки прославився більше своїм життям, ніж своєю 

філософією. Проте Сковорода — це один з перших українських філософів. 

Власне, саме він започаткував у нас філософію серця. 

У цій своїй лекції Чижевський згадує сучасника Сковороди Паїсія 

Величковського, а далі — письменника Миколу Гоголя, хоч він «фаховим» 

філософом не був. Між іншими письменниками, що висловлювали філософські 

ідеї, Д. Чижевський згадує Тараса Шевченка (1814-1861), Пантелеймона Куліша 

(1819-1885) та Миколу Гулака-Артемовського (1822-1899). Крім згаданих тут, 

були й інші філософствуючі письменники, т.зв. письменники-романтики. Усе ж 

таки після Сковороди головним українським філософом у нас був Памфіл 

Данилович Юркевич (1826-1874). Це він довів українську філософію серця до 

певної системи. Одначе й він, як зазначено вище, повним систематиком не був. 

Між українськими філософами XX століття Чижевський згадує 

Володимира Лесевича (1837-1905), Михайла Туган-Барановського (1865-1919), 
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Богдана Кістяківського (1868-1920), В’ячеслава Липинського (1882-1931). До 

філософів зараховуємо також Миколу Шлемкевича (1894-1966) та Юрія Мулика-

Луцика, що займає становище антропотелеології з відстоюванням високих 

аксіологічних якостей людини. 

До філософів XX століття треба зарахувати письменника Василя Барку. 

Барка, на мисленні якого видно деякі позначення т.зв. тейярдизму, важливий для 

пасторальної антропології. Один з його проникливих висловів про долю людини 

і про вихід її із заіснувавшого положення наведу повністю: «Людство доволі 

натерпілося від злиднів і кривди, від егоїзму і обманів; воно або буде гинути як 

“суєтний, проклятий”, або приходитиме до ладу, гідного безсмертної душі на час 

її перебування в земному крузі». Запоріжжя і Печерська Лавра давно дали два 

взірці вселюдських змагань: зовнішнього – проти окружних сил світового зла, що 

рушають на полі бою, і внутрішнього – проти сил світового зла — в сфері душі. 

Слід сподіватись доби духовного подвижництва: без «велетенськості» як і без 

аскетизму також; без помертвління плоті і навпаки – з благословеннями чистих 

радостей тіла в згоді з радостями духу, — при подоланні тваринності в людині97. 

Всі згадані філософи, а також філософствуючі письменники, виступають із 

становищ традиційного українського емоціоналізму, антропоцентризму, а 

зрештою — кордоцентризму. Кордоцентризм є домінуючим у нашій духовості, 

в філософії, в фольклорі, в літературі та й в усіх інших вираженнях українського 

духу, особливо ж у думах і щедрівках. 

Найвищою вартістю нашого кордоцентризму є категорії миру, ладу, 

гармонійності, — перш за все у внутрішньому світі особистости, а тоді вже і в 

мирі з ближніми. У цьому кордоцентризмі дуже помітно виступає релігійне 

забарвлення, так як воно виступало в усі часи нашого духового досвіду. 

Далі, у нашому столітті дуже важливим явищем у духовому досвіді 

українців був церковний рух серед православних українців, встановлення 

Української Православної Церкви нової формації з поставленням для неї 

церковної ієрархії в незвичний спосіб. Досі ця подія і ця Церква були оцінювані 

із становищ політичних, суто національних, але не еклезіологічно-

богословських. Це ще треба буде зробити. А, крім того, ми ще й досі не 

приглянулися до самих особистостей головніших творців того руху й Церкви 

нової формації. Головний твір того часу — трактат Володимира Чехівського «За 

Церкву, Христову громаду», також ще не проаналізований як слід з точки зору 

православної еклезіології, православного богословія, і таки з погляду дуже 

важливого елементу — нашого українського кордоцентризму. Це можна було б 

зробити з нагоди 1000-ліття нашого хрещення або 2000-ліття Різдва Христового. 

Далі, український кордоцентризм виявляється у всіх формах романтизму, 

зокрема в літературі, як серед письменників сучасної України, так і поза нею. 
 

 

                                                           
97 Барка Василь. Земля садівничих // Сучасність. 1977. С. 160. 
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3:4 Детермінанти формування релігійної ідентичності 

сучасних українців та їх особливості 
 

Релігійна ідентичність сучасного українця формується під впливом 

глобальних детермінант, де, крім економічних, соціальних, культурних та ін., 

ми визначаємо й релігійний фундаменталізм, релігійний індиферентизм, 

позацерковну/позаінституційну релігійність («religion unchurched»), ре-

індивідуалізм, еклектичність релігійних уявлень, синкретичність сприйняття 

релігії, плюралізацію релігійного простору тощо.  

Процес релігійної ідентифікації сучасного українця зазнає впливу й 

внутрішніх детермінант, зокрема таких, як полірелігійність і 

поліконфесійність українського суспільства, подолання радянської 

спадщини у сфері релігії, неоднорідність православ’я, військова агресія на 

Сході, анексія Криму, зрощеність політики і релігії, релігійної та безпекової 

сфер тощо.  

Україна, перебуваючи в світовому просторі, який характеризують 

поняттями інформаційний, медіальний, постіндустріальний, електронний, 

мережевий тощо, має свою специфіку формування релігійної, церковно-

конфесійної та конфесійної ідентичності громадян.  

Вибори Президента України, як і вибори інших президентів в світі, 

продемонстрували появу нового типу політичного лідера – політичного 

симулякра, віртуального образу та формування нового типу релігійності – 

«вульгарного утилітаризму, помноженого на легковажний інфантилізм»98, 

породженого ситуацією постмодерну й глобалізації, з одного боку, та 

українськими реаліями, з іншого. Матеріали соціологічного опитування 

дають нам цікаву аргументацію для таких висновків. Так, якщо в 2014 році 

фіксувалося певне підвищення рівня релігійності населення України, що 

відповідає механізму реакції громадської думки в стресових ситуаціях, то 

нині цей рівень зменшився (у 2014 році рівень релігійності досягав 76% – 

найвищий показник, починаючи з 2000 року, сьогодні – 66%)99.  

Досить відчутними стали зміни в аспекті церковно-конфесійного 

самовизначення громадян, які відносять себе до православ'я. Очевидно, що 

ці зміни пов'язані з тим, що УПЦ МП не засудила російську агресію, не 

визнала РФ країною-агресором і не відмежувалася від позиції Московського 

Патріархату. Природно, що такі настрої позначилися на авторитеті УПЦ МП 

і кількості її вірних, яких вона втрачає з 2014 року. 

Ситуація з постанням ПЦУ та її визнанням тісно пов’язані з бажанням 

православних парафій змінити своє юрисдикційне підпорядкування, що 

                                                           
98 Горкуша О. Церковно-релігійна ситуація в Україні: тенденції 2019 року – запит на розширення 

питальників для соцопитувань // Релігійна свобода. 2020. № 24. С. 31-54. 
99 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 

2010-2018 рр. (інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2018. С. 27. 
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значно активізувало технології УПЦ МП (а точніше РПЦвУ) перешкоджання 

переходів громад до ПЦУ та посилила їх зусилля з дестабілізації 

міжконфесійних відносини. Тому варто зазначити, що внутрішні ризики для 

суспільно-політичної, безпекової й релігійної ситуації в Україні, здатні 

посилюватися, позаяк з боку УПЦ МП чиниться:  

– морально-психологічний та фізичний тиск, направлені на зрив зборів 

релігійних громад з вирішення питання переходу до ПЦУ (а в разі 

позитивного ухвалення такого рішення – формування юридичного підґрунтя 

для його дискредитації). Про «летючі групи» Московського Патріархату із 

так званими загонами фізичного захисту, які не дають вірянам здійснити своє 

волевиявлення, неодноразово заявляв у своїх інтерв’ю народний депутат 

В. Єленський. Крім того, підключаються з підкупу місцеві кримінальні 

елементи, застосовується фізичне насильство, погрози фізичної розправи, 

різні форми переслідування активістів – прихильників переходу до ПЦУ, 

широко практикується обман мирян місцевих релігійних громад (відберуть 

храм, служити буде неканонічний священник тощо); 

– організація альтернативних/фіктивних зборів на підтримку УПЦ МП 

з подальшим використанням їх результатів для пропагандистських заяв про 

переслідування і створення на цьому тлі негативного міжнародного 

резонансу з питань реалізації Україною релігійної свободи; 

– залякування та морально-психологічний тиск на журналістів та 

представників держструктур (йдеться, зокрема, про заяви настоятеля Києво-

Печерської лаври митрополита Павла (Лєбєдя), що внаслідок його молитов 

на смерть (хвороби) деякі працівники музею Лаври згодом повмирали;  

– «превентивна» реєстрація нових релігійних громад, що реалізується 

шляхом проведення зборів релігійної громади, як правило, спеціально 

підвезеними особами (в кількості не менше 10 осіб), які разом зі священиком 

виступають засновниками новоствореної релігійної громади та подають 

місцевій владі документи для її реєстрації. У такий спосіб, по-перше, 

новостворена релігійна громада в особі її священика бере під свій контроль 

місцевий храм; по-друге, унеможливлює перехід місцевої громади до ПЦУ. 

В такий спосіб священик отримує можливість узурпувати місцевий храм, 

служити у ньому без згоди місцевих мешканців та формувати підконтрольну 

собі релігійну громаду. 

Вищевикладене дозволяє констатувати, що виваженість публічної 

політики, де має домінувати верховенство права і повага до людської 

гідності, з одного боку, та колективна самоорганізація публічної релігії на 

рівні політичного суспільства, з іншого, здатні протистояти ризикам, 

пов'язаним з гібридними загрозами у гуманітарній сфері і сприяти 

стабільності, прогнозованості в сфері суспільно-релігійних відносин. Адже 

не можна допустити перетворення релігії та етнічної множинності на 

знаряддя дезінтеграції українського суспільства, на інструмент нівеляції 



96 

 

єдності громадян країни та нищення авторитету України на міжнародній 

арені. 

Україна по праву пишається високим рівнем релігійної свободи і злагодою 

між людьми різного етнічного та релігійного походження, позаяк в якісному, 

правовому вимірі українська держава стала однією з небагатьох 

посткомуністичних держав, де реалізована реальна демократія в релігійній сфері, 

створена модель поліконфесійного суспільства з ліберальним законодавством, 

принципами свободи релігії, відсутністю поняття «державна церква».  

Принагідно згадаємо результати опитування соціологічної служби 

Олександра Разумкова, де на питання про практику впровадження державної 

церкви в Україні (за прикладом деяких європейських країн – Великої Британії, 

Греції, де існують державні церкви) позитивно відповіли тільки 9,3% 

респондентів, негативно – 59,9%, не змогли відповісти – 30,8%100. У своїй 

аргументації респонденти розділилися наступним чином: про те, що можлива 

практика державної церкви суперечить праву на свободу совісті і призводить до 

дискримінації віруючих інших церков заявили 43,4%. Стверджували про те, що 

Україна є поліконфесійною і пріоритет будь-якої церкви призведе до надмірного 

напруження в міжцерковних та державно-церковних відносинах 40,5% 

респондентів, інше – 7,2%, не визначилися з відповіддю – 9%. На питання: «Чи 

згодні Ви з тим, що відокремлення Церкви від держави і школи від церкви є 

необхідною умовою демократичності держави та забезпечення права особи на 

свободу совісті», ствердно відповіли 46,4%, негативно – 25,4%, вагалися з 

відповіддю – 28,1%101 . 

В Україні присутні всі об'єктивні передумови, які й у подальшому мають 

забезпечити країні необхідні для демократичної держави стандарти релігійної 

свободи. Серед них – реальний релігійний плюралізм, традиційно толерантне 

ставлення українців до представників різних віросповідань, відсутність потужних 

конфесійних конотацій з колективної української ідентичності: 

 За участю низки міжконфесійних об'єднань утверджується 

міжконфесійна, міжрелігійна взаємодія і співпраця, що відбувається, без 

втручання державних структур, через механізми реалізації публічної політики 

(проте власні релігійні інтереси і ґрунт для міжконфесійних конфліктів 

зберігаються). 

 Незважаючи на наявні проблеми в сфері релігійного життя та державно-

конфесійних відносин, ускладнених нинішньою ситуацією на Сході країни і в 

Криму, слід зазначити стійку тенденцію до утвердження свободи совісті, свободи 

релігії, свободи віросповідання на території, де діє українське законодавство. 

Слід також, вказати на існуючі ризики для реалізації релігійної свободи, 

спровоковані зовнішньою агресією і спробами дестабілізувати 

внутрішньополітичну ситуацію в країні, внаслідок чого: 
                                                           
100 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 

2010-2018 рр. С. 27. 
101 Там само. 
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 Свобода совісті може бути обмежена тільки в разі утиску свобод і права 

інших людей (але, такі обмеження повинні чітко визначатися законом і бути 

адекватними демократичному суспільству). Національна безпека забезпечується 

державою для всіх громадян, незалежно від їх релігійної приналежності. Отже, 

залишається можливість вимушених обмежень, обумовлених необхідністю 

збереження національної безпеки, що може розцінюватися релігійними 

організаціями як дискримінація з боку держави або подаватися як обмеження 

релігійної свободи, що не є такими по факту. 

 Наслідки насильницької інкорпорації низки релігійних громад Криму і 

Донбасу в російські релігійні структури, їх ізоляція від одновірців з України, а 

також від міжнародних контактів і підтримки.  

 Після отримання автокефалії і визнання ПЦУ Елладською Церквою і 

Олександрійським Патріархатом, що знаменує собою процес офіційного визнання 

іншими помісними церквами ПЦУ, можна очікувати подальшого тиску й ескалації 

конфлікту між Вселенським Патріархатом і РПЦ. Така ситуація може мати 

наслідки для УПЦ МП у формі канонічних обмежень на діяльність цієї конфесії 

на канонічній території ПЦУ.  

Впродовж кількох років українська держава протистоїть намаганням 

розіграти релігійну карту у війні проти України, підірвати міжнаціональний мир і 

громадянський спокій всередині країни. Відтак, за сучасних обставин українські 

церкви шукають свою ідентичність, позаяк її формування відбувається під 

впливом низки значимих явищ. Насамперед, це явища глобального характеру та 

внутрішні чинники. 

До першого ми відносимо: 

- релігійний фундаменталізм, з одного боку, та релігійний індиферентизм – з 

іншого;  

- позацерковна/позаінституційну релігійність («religion unchurched»);  

- ре-індивідуалізм як активізацію позаконфесійних та спонтанність 

особистих пошуків;  

- етизацію релігії як наслідок її функціональних обмежень;  

- еклектичність релігійних уявлень та синкретичність сприйняття релігії, 

плюралізація релігійного простору тощо. 

До другого відносимо: 

- подолання радянської спадщини у сфері обмеження релігійних прав; 

- неоднорідність православ’я і постання ПЦУ; 

- військову агресія на Сході, анексія Криму; 

- зрощеність політики і релігії, релігійної та безпекової сфер тощо. 

Пошук своєї ідентичності українськими церквами в сучасній Україні 

виходить за рамки лише певних переконань та поглядів, а виступає потужним 

стимулом до активних дій віруючих, оприсутнених не тільки у релігійній сфері, 

але й через публічну політику.  

Релігійна ідентичність сучасного українця характеризується 

неоднорідністю, незавершеністю, неоднозначністю, поліконфесійністю (при 
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домінуванні християнської традиції) та детрадиціоналізацією релігійних ідей 

і практик. Помітних змін зазнала церковно-конфесійна ідентичність, хоча з 

точки зору конфесійного самовизначення при цьому особливі зміни не 

спостерігаються (що підтверджується результатами низки соціологічних 

досліджень, проведених за останній час в Україні).  

Поступово відбувається формування нової ідентифікаційної матриці 

сучасного українця, де релігійна ідентичність мислиться не властивістю, а, 

скоріше, результатом принципово відкритого процесу релігійної 

ідентифікації. Тому, чинник релігійної ідентичності, а відтак і конфесійної, 

церковної в сучасній Україні справляє неоднозначний вплив на суспільний 

розвиток. Особливо це стосується православ’я, позаяк інші церкви і конфесії 

мають менш помітний уплив на українське суспільство.  

Наявність і активне самоствердження в лоні православної церкви 

багатьох церков та кількох конфесій, з одного боку, здатні забезпечувати 

відродження духовності українського народу, свободу вірувань та вибір 

системи духовних цінностей, але з іншого – провокують або безпосередньо 

створюють конфліктні ситуації, дискредитуючи роль церкви у суспільному 

житті.  

Чітка ідентифікація церков і конфесій в нашій країні є, фактично, 

неможливою. Потужний деформуючий уплив на цей процес продовжує 

справляти геополітичний чинник. Зокрема, Російська Православна Церква 

намагається не тільки зберегти, а й посилити свій вплив в православному 

середовищі Україні і безпосередньо через нього – на українське суспільство, 

використовуючи різні методи і засоби. У зв’язку з цим Україні, рано чи пізно, 

але слід очікувати у відносинах з РФ загострення протистоянь на релігійному 

підґрунті. 
 

 

3:5 Розбудова системи ідентичностей у постколоніальній 

Україні  

1 грудня 1991 року на Всеукраїнському Референдумі громадяни 

колишньої УРСР переважною більшістю підтвердили «Акт проголошення 

незалежності України»102. Наступні роки мали стати періодом інтенсивного 

                                                           
102 Ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року.  Із 84,18% (31891742 особи) населення 

України, які взяли участь у референдумі, 90,32 % (28804071 особа) висловились «так». З цього 

моменту історична доля українського народу стала, зокрема, і наслідком його вільного вибору. З тих 

84,18% населення, що взяли на себе відповідальність вибирати майбутнє країни, лише 7,58% «не 

підтвердили» власною волею «Акт проголошення незалежності України». Безумовна більшість 

мешканців задекларували власне рішення бути відповідальними громадянами незалежної, унітарної 

України. Як невблаганні й уроки історії, які нам ще доведеться проаналізувати, осмислити й 

засвоїти: більшість з тих, хто задекларував своє «не підтримання» унітарної, самостійної України 

мешкали в Криму (42% тих, хто «не підтримав»), Луганській (13%), Донецькій (12%), Одеській 

(11%) та Харківській (10%) областях. Так само у цих регіонах була найменша кількість тих, хто 

«підтримав» Акт: Крим (54%), Луганська (83%), Донецька (83%), Одеська (85%), Харківська (86%) 
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зростання громадянської свідомості мешканців України, їхнім 

самовизначенням у статусі вільних громадян самостійної держави. Адже 

змінилась геополітична дійсність і на світовій мапі, виповнюючи історично-

культурну справедливість, замість поневоленої колонії Російської імперії – 

залитої кров’ю та вимореної організованим голодомором-геноцидом, 

репресіями, знищенням історії, культури, духовності, еліти, території з 

упослідженими поселенцями-хохлами-малоросами – безсуб’єктної УРСР, 

зрештою з’явилась незалежна Україна.  

Така кардинальна зміна обставин дійсності, що, як ми нагадаємо, 

сталось значною мірою завдяки розвалу тоталітарного СРСР, поставила перед 

населенням українських теренів потребу переосмислити свою ідентичність, 

стати громадянами України не лише за написом у паспорті, але і за системою 

світоглядних координат, у яких знаходить себе особа в історіографічному 

плині та тут і зараз події життя. Фактично настав час диференційованої чітко 

усвідомленої та артикульованої ідентифікації для самостійної держави 

Україна на глобально-політично-історичній мапі, і для кожного її громадянина 

– самовизначитись з урахуванням головних ідентифікативних параметрів 

системи українського світогляду, що мав би вписуватись у власне український 

ціннісно-смисловий універсум. Так само це стало завданням кожного 

колективного, групового, інституційного суб’єкта – визначитись в межах 

Українського світу.  

Зростання громадянської свідомості та самовизначення мешканців 

України як сучасних, духовних, свідомих, ціннісноопертих, що перебувають в 

дійсному світі та живуть у вільній сучасній Україні – залежало від різних 

чинників: від особистісних генетично закладених схильностей – до 

конкретних об’єктивних умов, знехтувати якими неможливо. Однак 

надважливу роль у особистісному світоглядному зростанні в напрямі 

опанування духовної сфери (де знаходиться сакральна ресурсна база і цінності 

метафізично-екзистенційного виміру та аксіологічно-аксіоматичного 

порядку) відіграють вчителі, яких зустрічає людина чи народ.  

Не вдававтимемось тут до аналізу того, дійсність визначає свідомість, чи 

свідомість – дійсність, але нагадаємо, що дійсність та свідомість – тісно 

взаємопов’язані, бо те, що ми знаємо про дійсність, формулюється у нашій 

свідомості та визначає нашу реакцію на зовнішні фактори. Тому зрозуміло, що 

«незалежна Україна» як когнітивний ідентифікатор з чітко артикульованим 

змістом мала стати формотворчим онтологічним фундаментом світогляду 

українських громадян. І будь-які ідентичності громадян України безумовно 

мали узгоджуватись з цією онтологічною заданістю та вписуватись в кордони 

відповідної геополітичної локації, збалансовуватись в парадигмі 

«Українського світу», формулюватись українською мовою в аксіологічно-

                                                           
області. Накладаємо на мапу сучасних подій, і простежуємо очевидний взаємозв’язок із загарбанням 

Криму та окремих територій Луганської та Донецької областей Російською Федерацією та 

підконтрольними їй бойовиками. 
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критеріальних межах українського ціннісно-смислового універсуму з його 

сакральностями, духовно-культурними цінностями, героїкою, історіографією, 

календарем, традицією, емоційно-темпераментною динамікою, менталітетом, 

символами та варіацією їхніх значень. Дійсність зрештою стає такою, якою її 

сприймає чинна суб’єктивна свідомість, що ідентифікує себе в цю дійсність 

включеною, залученою, причетною.  

То ж зрозуміло, що сам акт проголошення незалежності України, 

звичайно, будучи актом волевиявлення мешканців колишньої УРСР, став 

започаткуванням нової дійсності – самостійної України як повноцінного 

суб’єкта сучасної геополітики. Та втілитись ця дійсність могла лише 

свідомістю вільних українських громадян, які відповідним чином себе 

ідентифікують. Натомість свідомість вільних українських громадян стала 

завданням тим інституціям, які опікуються освітою та просвітою, усіма 

ланками соціалізації та контекстуальної інтерпретації дійсності (ЗМІ, 

інформаційні засоби, комунікативні майданчики). До тих інституцій, які мали 

б забезпечити духовний вимір ідентичності громадян України, належать і 

релігійні, конфесійні, церковні організації.  

Автори наукової монографії «Релігія і нація в суспільному житті 

України й світу»103, присвяченій аналізу питання взаємодії етнонаціонального 

та релігійного чинників в справі консолідації людських спільнот, виділили 

цілий спектр гострих проблем, у яких ці чинники є важливими. На питання: 

Які функції виконує релігія щодо народу і нація щодо релігії? Як поєднується 

етнічна і релігійна свідомість, належність, ідентичність і що таке етнорелігійна 

свідомість, яка її структура? Як впливає ступінь самоусвідомлення особою 

своєї релігійності на визнання нею своєї національної належності? – адекватні 

відповіді даються лише з певного суспільно-історичного контексту. Як 

доводить професор Людмила Филипович, «виходячи з того, що нація – це 

специфічна спільнота, яка уявляє себе такою завдяки наявності певних 

характерних рис, то й релігія тут постає інтегруючою (дезінтегруючою) 

духовною та інституціалізаційною силою, яка або сприяє, або перешкоджає 

консолідації нації, інколи навіть спілкуванню націй». Вона наполягає, що «як 

духовне явище релігія є історичною формою (типом) духовно-практичного 

освоєння світу, що ґрунтується на вірі-визнанні наявності священного, 

реального існування надприродного начала, що виявляється як у 

найпримітивніших, так і у найдосконаліших варіантах осягнення й входження 

в світ сакральних символів, переживань, акцій-дій. Як інституція релігія 

організовує, впорядковує, унормалізовує відносини, що складаються між 

віруючими, між людиною і світом надприродного, диктуючи спільноті і певні 

правила поведінки, і форми діяльності»104. 

                                                           
103 Релігія і нація в суспільному житті України й світу / За ред. Л. Филипович. Київ : Наукова думка. 

2006. 286 с. 
104 Филипович Л. Релігія і нація як об’єкти наукового дослідження // Релігія і нація в суспільному 

житті України й світу. С. 21-22. 
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Відтак вплив релігійного чинника на формування національної 

свідомості, а щонайбільше – ідентифікацію державної нації, очевидний. 

Автори книги чітко говорять про «націєтворчу функцію релігії, що формує 

етнічну свідомість, яка, у свою чергу, етнізує релігійний світогляд і культуру». 

Мова йде про етнорелігієгенез як складний процес105. Водночас професорка 

Л. Филипович вказує, що для нас вкрай важливо для адекватного аналізу 

сучасного стану співвідношення релігійної, конфесійної, церковної та 

національної і громадянської ідентичностей, зважати на ті проблемні 

історичні періоди, які не супроводжувались впливом релігії (доба поширення 

та тотального панування войовничого секуляризму): «Недавня українська, та 

й європейська, історія, звідки релігія рішуче, а інколи й силою вилучалася, є 

об’єктивною причиною того, що вона не постала складовою частиною 

соціального процесу»106. Також Л. Филипович слушно вказує на амбівалентну 

роль релігії в справі формування етнонаціональної ідентичності: «З одного 

боку, релігія виступала як чинник інтегруючий, що підтримує стабільність 

етнічної системи і загалом суспільства, а з другого – вона постає джерелом тих 

змін у соціальній сфері, зокрема етнічній, які водночас викликали зміни і в 

самій релігії»107. 

Зосереджуючи увагу на етноконсолідуючій ролі релігії Л. Филипович 

вказує на інтегративну важливість релігійно сформульованих цінностей: 

«Етноконсолідуюча роль релігії проявляється і в тому, що нею створюються 

інтегруючі цінності у межах етносу, субетносу, національної меншини. Ці 

цінності транслюються як етнічний досвід і традиції через специфічні канали 

релігійної комунікації всередині етносу. Виконуючи цю функцію, роль релігії 

зростає, оскільки забезпечується повноцінність етнорелігійного зв’язку, 

сакралізується етнічна та етнізується релігійна сфера буття народу. І це тому, 

що саме в релігії, особливо національній (зокрема її віровченні, обрядах і 

церковній організації), закладена модель етнічної цілісності»108. 

Взагалі релігійна та національна ідентичності тісно взаємопов’язані. 

При цьому однією з найважливіших суспільних функцій релігії (на нашу 

думку – найважливішою) є світоглядна функція. Бо людина віруюча 

визначаючи/ідентифікуючи себе в диспозиції з Богом-Творцем, водночас має 

узгоджено визначатись/ідентифікуватись і вписаною в земний/створений світ, 

визнавати себе належною до певної групи людей та співпричетною до життя 

такої. Саме виконуючи світоглядну функцію, релігія через віровчення, 

церковну проповідь, конфесійну соціалізацію, культово-обрядову і 

благочинну діяльність та внутрішньо-церковну комунікацію забезпечує 

світогляд особистостей та суспільства стійкою шкалою цінностей духовного 

                                                           
105 Там само. С. 23. 
106 Там само. С. 29. 
107 Там само. 
108 Филипович Л. Функції і роль релігії в етнічних процесах // Релігія і нація в суспільному житті 

України й світу. С. 66. 
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рівня, що утверджують сакральний статус Богом створеного життя та людину 

у статусі гідної Бога особистості, яка відповідально перед спільнотою та 

Творцем діє у світі. Усе це – вектори та підстави ідентифікації віруючої особи.  

У незалежній Україні релігія отримала таку можливість – забезпечувати 

свідомість громадян тими цінностями, які б сприяли ідентичності в земному 

житті із врахуванням духовних обріїв та сакральних глибин людської 

свідомості. Релігійні організації (ледь не єдині) отримали можливість 

опікуватись духовним зростанням мешканців України.  

Ця умова забезпечувалась релігії та церквам на державному рівні – 25 

квітня того ж таки 1991 року було прийнято Закон № 987-XII «Про свободу 

совісті та релігійні організації»109, завданням якого стало:  

1) гарантування права на свободу совісті громадянам України та 

здійснення цього права;  

2) забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації про 

державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних 

Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних 

інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії;  

3) визначення обов'язків держави щодо релігійних організацій;  

4) визначення обов'язків релігійних організацій перед державою і 

суспільством;  

5) подолання негативних наслідків державної політики щодо релігії і 

церкви;  

6) гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і 

гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх 

світогляду чи віровизнання. 

Знаково, що суб’єктом інтересів, чиї права забезпечує українське 

законодавство, є громадянин України. Релігії ж та церкви мають свободу та 

можливість вільно функціонувати на користь цього громадянина. Саме інтерес 

громадянина є пріоритетним і у визначенні сфери діяльності релігійних 

організацій: 1) релігійні організації не виконують державних функцій, але 

2) мають право брати участь у громадському житті. В такий спосіб релігійним 

організаціям були створені потрібні умови для духовного виховання громадян 

України.  

Зрозуміло, що різні конфесійні організації мали різні ресурси та різні 

мотиви, й по-різному поставились до тих завдань, які перед ними постали ще 

десь 30 років тому. Водночас ідентифікуватись у складній дійсності 

незалежної України довелось і їм самим. Знайти себе в надзаплутаних 

лабіринтах глобальної церковно-релігійної політики та строкатій українській 

поліконфесійній мережі. Визначитись і на рівні державно-церковних і на рівні 

громадянсько-релігійних відносин. А це різні рівні самовизначення/ 

ідентифікації, бо перший стосується інституційно сформованої дійсності, а 
                                                           
109Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
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другий – перспектив поступу спільноти. На першому рівні мова йде про 

взаємодію інституцій (держави та церкви), на другому – про вплив релігії на 

свідомість громадян. Тому на першому рівні важливою є інституційна 

ідентичність, бо саме інституція тут постає суб’єктом свідомості. Натомість на 

другому – релігія є продуцентом свідомісних ідентифікаторів – сакральних, 

духовних цінностей, а церква – громадою співвірців, що актуалізують ці 

цінності в дійсності. І ось саме на цьому другому рівні можливе до здійснення 

головне функціональне призначення релігії – сформувати відповідальне 

(щонайперше перед Богом) сумління віруючого з розвиненою та вкоріненою в 

сакральні цінності й духовні обрії системою суб’єктних ідентичностей.  

Безумовно, релігійна, конфесійна та церковна ідентичності мають свої 

модуси в контексті культурно-цивілізаційного просування людських спільнот. 

Щодо Українського історичного процесу, нагадаємо, як ми про те вже писали 

раніше, із здобуттям незалежності України у 1991 році релігія отримала шанс 

повернення у вихолощений войовничим атеїзмом духовно-світоглядний 

простір постколоніальної суспільної свідомості. З того часу різні конфесії 

(традиційні, автохтонні, експортовані, нові, новітні, відроджені, 

реконструйовані, спроектовані тощо) отримали можливість опікуватись 

духовним здоров’ям українських громадян.  

Тож як успішно їм це вдалось? Кількість віруючих в Україні відтоді 

стрімко зросла і стабілізувалась на високому рівні. Так через 9 років від 

отримання незалежності від антирелігійної тоталітарної радідеології станом 

на 2000 рік уже маємо 57,8% віруючих з-поміж мешканців України; 2010 –

71,8%; 2013 – 67,0%; 2014 – 76,0%; 2018 – 71,7%; 2019 – 66,0%; та 67,9% 

віруючих мешканців України на 2020 рік110. Особливо ці цифри показові у 

порівнянні із кількістю «невіруючих» мешканців України: 2000 рік – 11,9%; 

2010 – 7,9%; 2020 – 4,2%. Чи, скажімо, у порівнянні із кількістю 

самозасвідчених під час соцопитування «переконаних атеїстів»: 2000 – 3,2%; 

2010 – 1,4%; 2020 – 3,8%. З урахуванням того, що до 1991 року українців 

виховували в дусі войовничого атеїзму, ці цифри стрімкого навернення до віри 

та релігії є вражаючими. Понад те, Церква стабільно протягом усього часу 

незалежності посідає чільне місце у рейтингу довіри українців. Однак чи 

справді використали різні церкви повною мірою свою можливість виховувати 

духовновкорінених свідомих віруючих? Що не лише констатують свою 

належність тій чи іншій церковній інституції, але й сповідують цілком 

конкретне ціннісномотивуюче віровчення? Чи стало українське суспільство 

більш моральним, духовним, сумлінним завдяки невпинній місіонерській 

діяльності церков на світоглядно-свідомісній ниві?  

Маємо сумнів, що всі церкви усвідомили, ніби їхнім завданням є не 

стільки збільшення кількісних показників парафіян, які відвідують храми та 

жертвують на церкву фінанси, скільки відкрити душу українців Богові та 
                                                           
110 Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 

2000-2020 рр. (Інформаційні матеріали). Центр Разумкова. Київ, 2020. С. 11. 
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повернути ціннісну мотивацію і сенсову вкоріненість свідомості сучасних 

українських громадян, надихнути їх на відповідальну побудову гідного 

майбутнього заповіданої їм земною Батьківщиною. 

У випадку з певними церквами маємо невтішні висновки, що для них 

саме церковний (інституційний) інтерес, врухомлений меркантильними 

сподіваннями егоцентричних персон (здобуття та накопичення все більших 

ресурсів – влада та гроші), був пріоритетним. Відтак замість того, щоб 

служити Богові та українському народу, вони часто служили конкретним 

земним (політичним чи приватним) господарям – скажімо Московсько-

імперському центру, чи церковному лідеру, який, керований често-славо-

грошолюбим егоцентризмом маленької слабкої людини, підміняв собою 

самого Бога. Так в обох випадках у світобаченні вірян релігійні цінності 

заступались меркантильними інтересами чи владними амбіціями певних осіб, 

релігійні ідеали підмінялись ницими й мерзенними ідолами, релігійні символи 

використовувались для пропаганди буденних слабкостей, пристрастей та 

інстинктів, релігійні вислови застосовувались для досягнення цілком земних 

цілей. Наприклад, анексія та окупація частини України, наступне захоплення 

душ та просторів (інформаційного, політичного, публічного, економічного 

тощо) незалежної України сусідньою Російською Федерацією здійснювалась і 

під гаслами захисту «православной русской цивилизации» з центром в Москві, 

обороною «канонічєской тєрріторіі єдіноканоничєской православной церкві 

на Украінє» – Московського патріархату, Російської Православної Церкви. 

Відтак розібратись у складній системі релігійних, конфесійних, 

церковних ідентичностей сучасних мешканців України неможливо без: 

1) аналізу різних рівнів громадянського, релігійного, конфесійного 

самовизначення (передбачається розвинена самосвідомість, яка визначає своє 

місце, роль та напрямок дії згідно із цілком сформованими та достатньо 

обґрунтованими, раціонально осмисленими та буттєвозасвоєними 

переконаннями) чи ідентифікації (передбачається, що суб’єкт визнає себе 

належним певній групі, а відтак й діє як носій сформованих нею переконань, 

репрезентант її аксіологічних характеристик та функціональних призначень); 

2) розуміння того, які світоглядні моделі і дискурси присутні (актуальні, 

артикульовані) у нашому публічному просторі; 3) з’ясування того, звідки вони 

походять і куди спрямовують життєву енергію особистості та як можуть 

узгоджуватись в одній суб’єктивній свідомості.  

Загалом релігійна свідомість віруючих українців, будучи засобом 

сприйняття дійсності та актуалізації власної присутності її носія й знаряддям 

моделювання і формування майбутнього через впровадження засвоєних і 

дієвих у ній світоглядних моделей та алгоритмів ефективного 

функціонування, водночас є локусом визначення і оприсутнення суб’єкта 

(автономного, індивідуального, колективно-інституційного, групового чи 

узагальненого специфічним кутом світорозуміння) в мережі координат 

різних ідентичностей. Суб’єктна свідомість (індивідуальна чи групова, 
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особистісна чи інституційна), залежно від власної диференційованості, 

структурованості, розвиненості, об’ємності, змістовної наповненості 

визначається в мережі різноманітних, але ущільнених у певні потоки 

споріднених за якістю, ідентичностей, формує свій образ з того набору 

характеристик, які сприймає з цієї мережі як собі притаманні. Якщо це віруюча 

суб’єктна свідомість, то стрижневою має бути ідентичність трансцендентно-

іманентного порядку – образ Бога-Творця (чи уявлення про божественне) є 

взірцевим для ідентичнісних характеристик суб’єкта. Оскільки ж суб’єктна 

свідомість сприймає себе об’ємною, то визначається відразу у декількох 

актуальних вісях (однорідних за якістю плинах ідентичностей). Щонайперше 

– темпоральній (як істота, що фундується дискурсом пам’яті і може від такої 

відштовхуватись у просуванні в майбутнє: від засвоєного минулого до 

спланованого/омріяного/бажаного майбутнього), подійно-дійснісній (як 

включена та дієва, співпричетна жива істота) та соціальній (як представник 

групи).  

Відтак виділяємо принаймні три вісі ідентичностей сучасних віруючих 

мешканців України:  

1) «Цивілізаційна» (дискурс пам’яті) вісь ідентифікаційної «системи 

координат» релігійної свідомості - в основі якої лежить певна історіографічна 

парадигма, оперта на конкретну систему світоглядних цінностей, 

інтерпретативних алгоритмів та ефективних моделей сприйняття, розуміння 

та реакції, зосереджена в напрямку їхньої актуалізації в дійсності й 

утвердженні в майбутньому. Такою системою світоглядних цінностей, 

поведінкових алгоритмів та інтерпретативних моделей проектується певний 

ідеальний образ належного стану суспільства, до якого послідовно рухається 

спільнота. Власне історія цієї спільноти й прочитується і тлумачиться 

дискурсивним розгортанням в контекстуальних формулюваннях у різних 

культурно-історичних обставинах саме цієї умовно-цілісної системи 

цінностей та ідеалів. Так цивілізаційна ідентичність уґрунтована в конкретній 

історіографічній парадигмі. Остання є дискурсом впорядкування колективної 

пам’яті згідно з попередньо обґрунтованим набором критеріїв для оцінки, на 

вісі якої й знаходить себе певний суб’єкт свідомості. Індивідуальна чи 

спільнотна свідомість тут визначається включеною в заданий 

історіографічний дискурс. 

2) «Дійснісна» (емпірична подійність) – формується безпосередньо з 

буттєвого досвіду та контекстуального включення, у якому перебуває та діє 

суб’єкт свідомості. Її ще можна назвати «емпірично засвідченою життєвим 

досвідом», неспростовною завдяки безпосередній включеності суб’єкта 

світосприйняття та самознаходження. Індивіди та спільноти, будучи 

зануреними у дійсність, змушені визначатись тут і зараз та реагувати на таку. 

Саме в такий спосіб індивідуальна чи спільнотна свідомість набуває, реагуючи 

на дійсність, контекстуального оприсутнення. Можна сказати, що ця 

ідентичність має контекстуальне походження та, на відміну від попередньої 
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(«цивілізаційної»), головною характеристикою якої є дискурсивність і 

процесуальність, а отже і своєрідна стратегічність, «дійснісна» вирізняється 

ситуативно вловленою очевидністю, контекстуальною доречністю, 

дискретністю, емпіричністю, загостреним відчуттям присутності, включеності 

суб’єкта, безпосередністю буттєвого досвіду, який інтерпретується 

моментально найбільш придатним та доступним способом (алгоритм 

прочитання факту, набір контекстуально поширених стереотипів, уявлень – 

якомога швидше видобувається із свідомісної «оперативки» – набору 

актуальних, адекватних чи легкодоступних, когнітивних або ж емоційних, 

знарядь, а звідси – суттєвих чи випадкових хоч широковживаних, найбільш 

засвоєних). 

3) «Церковна» (спільнотна/інституційна) – формулюється належністю 

до конкретної конфесійної групи чи інституції, яка, власне, і виступає умовним 

суб’єктом з певним інтересом, точкою зору на дійсність, алгоритмом 

світосприйняття, моделлю ефективної поведінки, в системі яких визначаються 

індивідуальні носії свідомості. «Церковна» (інституційний) чи «конфесійна» 

(віроповчальний аспект) ідентичність, враховуючи специфіку спільноти (її 

продуцента, носія, транслятора і виразника), мала б спиратись на 

віроповчальну систему та трансцендентно-іманентну диспозицію із 

включенням точки зору Божого суб’єкта/метафізичної священної істини. 

Індивідуальна свідомість тут вмонтовується у світоглядну локацію, задану 

спільнотою.  

Коротко зазначимо, що Історія України та українців була складною, 

неоднорідною в суспільному, етнічному, історичному, політичному, 

культурному плині, тому й на вісі «цивілізаційної» ідентичності серед 

мешканців сучасної України можемо відшукати різні історіографічно 

сформульовані локуси свідомісного визначення наших співмешканців. Вони 

часто оперті на відмінні моделі ідеальних спільнот з притаманними їм 

належними способами суспільної організації й пріоритетними образами 

бажаного майбутнього/минулого (золотий вік), якого прагнуть суб’єкти 

свідомості, та відповідними пріоритетними характеристиками образу 

належної людини. За провідною історіографічною парадигмою, сформованою 

на певному ціннісному базисі (сакральні речі, ідеї, властивості, відповідна 

героїка тощо), відцентрованою певною ідеальною/належною/бажаною 

моделлю суспільного устрою та відповідним образом людини із 

притаманними властивостями, адекватними методами освоєння, алгоритмами 

адаптації, перетворення дійсності, можемо віднайти різні «цивілізаційні» 

локації, до яких тяжітимуть у своїй ідентичності мешканці сучасної України.  

Історично склалось так, що впродовж тривалого часу Україна 

перебувала в колоніальній залежності від Російської імперії/федерації, а 

70 років минулого століття – була частиною тоталітарного утворення 

Радянський Союз. Наслідком того, що декілька поколінь українців 

соціалізувались у послідовно взаємопов’язаних історіографічних парадигмах, 
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продукованих ідеологами або російської імперії, або радянського союзу, певна 

кількість мешканців України досі самовизначаються згідно з імперсько-

московським дискурсом. «Цивілізаційну» вісь ідентичності вони сприймають 

крізь призму постколоніального комплексу меншовартості, намагаючись 

компенсувати свою особисту «незначимість» (гвинтика чи елемента) 

возз’єднанням свідомістю з «Великою» імперською (аксіологічно, історично 

та методологічно оперту на ідеологему «Русскій мір» з центром у Москві) 

системою, до якої нібито належать.  

Залежно від цих історіографічних парадигм можемо серед 

мешканців України віднайти цивілізаційно належних:  

а) «Русскому міру». Для цієї належності провідною є міфологема «Русь 

Великая» як сакральновкорінений цивілізаційний проект. Варто зазначити, що 

прихильників такої ідентичності щораз меншає через неактуальність та 

неадекватність історико-героїчного епосу (викривається відверте 

фальшування історичного процесу «русскомировским» міфом, який базується 

на вкраденій з Української історії Русі; неспроможність видавати за взірцеві в 

сучасній Україні образи російського царя Миколи ІІ, Петра І, чи, скажімо, 

імператриці Катерини ІІ – ключові фігури «героїчного епосу» 

«русскомировской» міфопоетики; робляться спроби лоялізувати «героїчний 

епос» фігурами мистців та діячів «великой русской культури» – Пушкіна, 

Толстого, Достоєвского тощо).  

б) «Радянському союзу». Тут засновковим є постулат «Родина – 

Советский Союз». Романтизований спогад юності для народжених в СРСР 

стає міфом про «комуністичний едем», що передається через покоління для 

тих, хто ніколи не бачив радянської дійсності, але всотав уявлення про неї як 

«золотий вік»/«взірець справедливого суспільного устрою» з розповідей 

бабусь/дідусів, або ж сприйняв іншими каналами трансляції історіографічних 

парадигм та пропагандистських міфів. (Також спирається на відверте 

фальшування історіографічної міфопарадигми шляхом анексії Княжо-Руської 

доби з Української історії та перебріхування на користь «російсько-

цивілізаторської» шовіністичної версії наступних етапів; одіозні ключові 

фігури «героїчного епосу» есересерівської міфопоетики – «Лєнін, Сталін, 

Жуков, Свєрдлов, Постишев, Куйбишев, Дзєржинскій» та ін. – є насправді 

кривавими злочинцями і не сприйматимуться тими, хто знає українську 

історію; інтенсифікуються спроби лоялізувати «героїчний епос» «нашей 

общєй родіни – совєцкого союза» митцями радянської доби – актори 

радянських фільмів, співаки тощо, та естрадно-популярними персонажами 

пострадянського простору – включно з Кіркоровим, Пугачовою, «КВНом», 

«95 кварталом», «сватами» та найновішою російськомовною попсою). 

Дієвим чинником формування такої ідентичності серед мешканців 

України сьогодні є вплив лівацьких ідеологій і постколоніальний 

пострадянський єдиний інформаційний простір та інтенсивно ретрансльовані 

провідними (російськими та підросійсько-олігархічними) ЗМІ образи, 
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стереотипи, переконання, міфи, наративи, в яких репродукується із 

комерційною метою «совкова» ментальність. 

Щодо доречного образу людини, притаманного цій «цивілізаційній 

належності», це – так званий (вище нами вже згадуваний) «гомуссовєтикус» – 

«людина радянська», індивідуальний носій загальної «суспільної свідомості», 

що почувається маленьким гвинтиком, сенс життя якого або полягає у 

виконанні функціонального призначення щодо великої суспільно-державної 

системи, або ж редукується до задоволення елементарних біологічних потреб 

(щонайперше – виживання) та грубих інстинктивних потягів. Головними 

характеристиками образу людини-носія такої ідентичності є своєрідний 

колективізм (особа – невід’ємна частина цілого, індивід як носій загальних рис 

групи) та, відповідно, колективна безвідповідальність. У інформаційному 

вимірі – це споживачі совкового російськовисловленого контенту 

легкозасвоюваного споживацько-розважального змісту, яким переважно 

насичені найбільші ЗМІ. Тезаурус, образи, стереотипи, ярлики – засоби 

сприйняття інформації та артикуляції змісту цієї ідентичності – мають 

пострадянське (колоніально-підімперське) походження, є легкозасвоюваними 

та звичними для ментальних вихідців із СРСР, і розраховані на широкий загал 

споживачів.  

Все це, безумовно, впливає і на релігійну, і на конфесійну ідентичність 

та церковну належність носіїв такого «цивілізаційно-історіографічного» 

дискурсу, адже останнім встановлено не лише методологічний підхід у 

світосприйнятті, але й метафізично-екзистенційну та онтологічно-

аксіологічну матрицю світорозуміння.  

Власне, обом вищеназваним ідентичностям притаманне тлумачення 

індивіда елементом системи (імперської чи радянської), прикріпленим 

«холопом», «гвинтиком» чи підпорядкованою частиною. Україна на векторах 

цих ідентичностей є «окраїною» імперії/федерації, підлеглою бунтівною 

територією. Українська нація – недолугий та несамочинний «менший брат» 

«вєлікого русского» народа. Наша історія у специфічно проінтепретований 

спосіб стає невід’ємною частиною імперської історії. Зона комфорту носія 

свідомості з такою ідентичністю – в належності до «великої системи». 

Колективний індивід, колективна відповідальність, колективна доля – ось 

ключові характеристики індивідуальної свідомості для цих двох 

історіографічних парадигм. «Привабливим світоглядним бонусом» цих 

ідентичностей є можливість індивіда психологічно лишатись «маленькою 

людиною» (емоційно вразливим, безвідповідальним, недієздатним та 

несамостійним інфантом, що потребує опіки старшого), а в такий спосіб й 

зняти з себе персональну відповідальність за наслідки нав’язаних системою, 

колективно продиктованих й індивідуально відтворених рішень, за стан речей, 

якість життя, суспільні негаразди, історичні втрати тощо. Це – можливість 

відсидітись осторонь у гарячу фазу трансформації дійсності (абстрагуватись у 

зону комфорту мрії-ілюзії про «райський» період, «спогад про “золотий вік”», 
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образ «світлого комунізму»), вмити руки від особистих громадянських 

обов’язків й списати на інших (на кого вкажуть) провину за неуспіх, невдачу, 

провал.  

в) Наступним етапом розвитку цієї псевдоцивілізаційної історіографеми 

в парапарадигмальному просторі інформаційної сучасності (панування 

постправди) можна вважати «вульгарно-утилітарну віртуальну 

постсовдепію». Саме постколоніальна спадщина на свідомісно-світоглядному 

рівні стала благодатним ґрунтом для засіювання вульгарно-меркантильним 

прагмативізмом як сучасною глобальною тенденцією. В умовах інформаційної 

доби, підживлено примітивним популізмом, це розрослось у варіант 

свідомості легковажного меркантильного інфанта, усі прагнення якого не 

піднімаються понад ситуативно-постійним пошуком зони комфорту і 

бажанням втекти з екстремально-вимогливої дійсності в примітивно-

ілюзійний симулякр приємного, веселого, розважального і легкого. Або ж 

навпаки – компенсувати власну невпевненість, нездалість і небажання, сором 

за власну ницість та страх перед дійсністю ненавистю та зневагою до дієвих 

відповідальних Особистостей. І зняти в такий спосіб з себе будь-яку 

відповідальність та обов’язки, зокрема і громадянські, відмовитись від 

навчання (диплом можна придбати, як і будь-який товар) та дисципліни 

(розваги приємніше), потреби постійного фахового чи інтелектуального 

вдосконалення, розвитку, доцільної діяльності.  

Заради втіхи отриманням моментального задоволення простим 

споживацтвом та емоційного потішання примітивних органістичних 

інстинктів, меркантильні інфанти відмовляються від дорослішання та 

засвоєння будь-якої, крім ферментованої рекламістами та шоу-бізнесом, до 

звичних легкозасвоюваних стереотипів і шаблонів, інформації. Навіть 

особистісний життєвий досвід вони сприймають крізь призму телесеріалу, до 

якого звикли, соцмережі, до якої свідомісно під’єднані. Ба більше, їхні спогади 

так само переписані телеоповідями чи скореговані адміністраторами мереж. 

Тож не можна сказати напевно, як точно назвати той цивілізаційний локус, до 

якого вони можуть належати. Адже є ймовірність, що такий завтра буде 

перевизначений у прямому ефірі, переказаний по-іншому улюбленим 

персонажем, переписаний оновленою сторінкою опису події на якомусь 

інтернетресурсі. Комерційному, офіційному чи державному – немає значення, 

бо єдиним критерієм корисності та механізмом засвоюваності інформації для 

них є особиста емпатія до персонажу та емоційне вдоволення від побаченого. 

І на кожен такий, показаний їм потрібним персонажем в потрібній обгортці, 

варіант ці легковажні інфанти погодяться, бо їхня свідомість повністю 

контролюється теле/інфо-дискурсом того каналу, якому вони вірять. Ось чому, 

на нашу думку, цей «цивілізаційний» локус доречно назвати «вульгарно-

утилітарною віртуальною постсовдепією епохи постправди».  

Саме тут свідомісно перебувають та світоглядно ферментуються ті, хто 

втік від подійної гостроти епіцентру дійсності сучасної України в пошуках 
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ілюзійного раю. Сюди потрапляє колишній «гомус совєтікус», 

трансформований сучасними обставинами (в «гомуса тєлєвізікуса») та ті, хто 

соціалізовувався контрольовано певними інфомаркетологічними дискурсами. 

Тут індивідуальна свідомість – частка декларованої інфо-відеоконтентом 

«правильною» колективної свідомості. Тут диспозиція-«сцена» змальовується 

пропагандистами певного телеканалу, «точка зору» – конструюється 

адміністраторами інтернетмайданчику, а «життєвий досвід» – програється у 

віртуальній реальності під впливом пропонованих та поширених в певному 

інформаційному локусі стереотипів, ярликів, моделей, алгоритмів. У цьому 

псевдоцивілізаційному локусі, уможливленому настанням інформаційної 

доби, історіографічний дискурс перетворюється на сценарний план шоу-

програми чи ефективний наратив багатосерійної телеоповіді, героїчний епос 

заміняється переліком популярних персонажів з їм відведеними ролями та 

приписаними характеристиками. 

г) Через формулювання і популяризацію за останні десь 30 років власне 

української історіографії в системі освіти та завдяки просвіті поступово 

відживлювався на вісі «цивілізаційної ідентичності» локус «Українського 

світу». Для цієї ідентичності є притаманним український історіографічний 

дискурс, відцентрований Києвом як ключовою історично-культурною 

локацією української державності, ментальності, духовності, з власною 

героїкою, специфічним набором світоглядних цінностей, морально-етичних та 

методологічних настанов, нормотворчих наративів, образом належного 

майбутнього та людини – його продуцента, із специфічним вписуванням в 

глобальну історичну й сучасну мапу та відповідним способом реагування на 

сучасні складні буттєві обставини. Тут історіографія співпадала з історією 

Руси-незалежної України з усіма періодами і славного державництва, і 

боротьби проти поневолювачів-загарбників (сусідніх імперій). Героїчний 

епос, що ретроспективно ввібрав й історичні (Володимир Великий, Ярослав 

Мудрий, Іван Мазепа тощо), і церковні (Іларіон Київський, Петро Могила та 

інші) постаті, також містив цілу плеяду мислителів-співців – Сковорода, 

Шевченко, Франко, Леся Українка і далі. Він розгорнувся в сучасну сакральну 

жертву видатних синів та дочок України: Небесна Сотня, Воїни-захисники 

України. І на етапі потужного становлення Української незалежної держави як 

самочинного політичного суб’єкта на глобальній мапі сучасності, якого 

поважають та з яким мають рахуватись, став справді небезпечним російській 

міфоісторіографічній парадигмі, адже історіографія Українського світу 

спростовувала претензії російської пропаганди на цивілізаторську світову 

роль, демонструючи фальшованість їхньої версії міфу про «Вєлікую Русь». 

Саме тому так заповзято Російська Федерація відкрила проти української 

ідентичності інформаційну, світоглядну, пропагандистську війну. Саме тому 

військові дії на загарбання українських територій супроводжуються повзучою 

окупацією українського інформаційного поля. А отримання Томосу про 

автокефалію Православною Церквою України – фактичне звільнення з анексії 
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духовно-православного простору України, викликало шал агресії та 

повноцінні інфобойові дії не лише в Україні, але і на церковно-політичному 

глобальному рівні. 

ґ) Водночас євроінтеграційні процеси активізували ідентичність за 

належністю до «європейської цивілізації». Відповідно тут також будуть 

базовими певний набір цінностей (витоково – християнських), методологій 

(раціональних), образів належного й бажаного, суспільного устрою 

(ліберально-демократичного) та місця в такому людини (вільного 

громадянина, автономного індивіда). Від попередніх «цивілізаційних» локусів 

ідентичності цей відрізнятиметься мабуть тим, що тут не стільки «традиційні 

сакральні цінності», «історіографічні дискурси» чи «ефективні наративи» 

визначатимуть форму світогляду та змістовну наповненість свідомості, 

скільки – логічні процедури, раціональні правила та норми братимуться за 

основу, а критерієм достовірності тієї чи іншої інтерпретації виступатиме не 

згідність з певною історіографічною парадигмою чи актуалізованим 

популярним персонажем наративом, а ефективність, технологічність, 

раціональність й прагматичність пропонованої моделі. Ця локація дещо 

позбавлена ретроспективної глибини та щільніше вписана у глобальний 

сучасний вимір. 

Відтак у свідомості сучасних мешканців України на вісі «цивілізаційної» 

ідентичності з більшою чи меншою мірою вираженості можна виділити 

щонайперше саме ці історіографічно/наративно сформульовані локації.  

На площині «дійснісної» ідентичності віяло ймовірних локусів 

буттєвого самовизначення мешканців України розгортатиметься від чітко 

сформульованих в епіцентрі дійсності антагоністичних за онтологічними 

претензіями ідентифікаторів «громадянин незалежної України»/ 

«гражданін русского міра», – до розмитих умовною інформаційно-

забезпеченою «зоною комфорту» нечітких позначників в діапазоні 

усереднено-індиферентної маси. У цьому «комфортному полі» свідомісного 

буденного мешкання індивідів, віддалених від епіцентру дійсності (де 

безпосередньо вирішується питання визначення сьогодні майбутнього нашого 

світу), віяло можливих варіацій їхніх конкретних ідентичностей просувається 

шляхом деконструкції якихось усталених ідентифікаційних параметрів: 

«громадянин світу взагалі»/ «какая разніца под какім памятніком, ліш би нє 

било войни»/ «нам всєм нравіцца адна музика»/ «хочемо споживати якісні 

товари незалежно від того, хто їх виробляє» / «маємо комфортно жити і 

дружити, а мова не має значення», – аж до новітнього соліпсизму доби 

постправди у варіанті: «вільний автономний носій власної точки зору», для 

якого жодний визнаний фіксатор ідентичності не є потрібним. На площині 

«дійснісної ідентичності» знаходимо і крайню форму сучасного варіанту 

гедоністичного соліпсизму у вигляді довільно дрейфуючих в інформаційному 

океані повністю автономізованих власною зоною комфорту Індивідів-монад. 

Зрештою дійснісна ідентичність є ситуативно та контекстуально 
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формульованою. Тож за умови відсутності вкоріненості свідомості в якийсь 

глибокий історіографічний дискурс, метафізичну модель, релігійну 

парадигму, вона стає формою мімікрії особи на тому чи іншому тлі. Водночас 

для дійснісної ідентичності є важливими прості чіткі ідентифікатори – 

характеристики/означники для самопозначення, специфіковані, скажімо, 

соціальною роллю: «матір», «дружина», «батько», «спортсмен», 

«екозахисник» тощо; чи функціональним призначенням, професійною чи 

статевою належністю.  

Отже, можна сказати, що «дійснісна» ідентичність – це ситуативно-

контекстуальна позначеність, через яку індивід себе знаходить у конкретній 

життєвій ситуації. Однак за світоглядного вкорінення особистості в певній 

історіографічно/цивілізаційній парадигмі чи конфесійній трансцендентно-

іманентній диспозиції «дійснісна» ідентичність стає субстанційною – як 

висловлене в цьому контексті значення сенсу життя суб’єкта свідомості. Тоді 

суб’єкт свідомості не зараховує себе до якогось позначника чи групи, не 

знаходить себе змальованим іншими, а контекстуально визначається залежно 

від того, носієм та виразником якого дискурсу він є – ким він є в історії 

цивілізації та стосовно трансцендентного, Божественного, сакрального чи 

цілого.  

На вісі церковно/конфесійної ідентичності важливими параметрами 

для самовизначення особистості є образ, ідеали, цілі, сенси та значення, 

продуковані та задані релігійною спільнотою чи інституцією, оперті на 

віровчення та верифіковані традицією. Тут варто нагадати, що для того, аби 

конфесійна чи церковна ідентичність стали актуальними, конфесії та церкви 

мають актуалізовувати свою присутність у певному культурно-історичному 

контексті. Простіше кажучи – церква чи конфесійна група мають перейматись 

своєю присутністю та актуальністю в суспільній дійсності. Тож конфесійна 

ідентичність буде тим більше запитаною, чим більше конфесійно 

спродукований дискурс сприятиме виживанню громадян в конкретних 

обставинах та впливатиме на їхнє самовизначення. Так само і церковна 

належність буде тим більшою, чим більше церковна політика, позиція, 

діяльність задовольнятиме уявлення, потреби і запити належних до певної 

церкви вірян. 

Отже, щодо ідентичності мешканців України у вимірі релігії – 

переважна більшість українців декларують свою релігійність. Щонайперше, 

визначають себе православними. Це пов’язано з тим, що православні церкви 

займали активну світоглядно-просвітницьку позицію, безпосередньо впливали 

на суспільство, демонстрували свою присутність тощо. Звісно, головним 

фактором, який переважно спричинив ідентичність мешканців України за 

певною конфесійною чи церковною ознакою, є історичний перебіг. Водночас 

актуальність церковної належності пов’язана із адекватністю церковної 

проповіді в конкретних буттєвих обставинах. Як ми вже неодноразово писали, 

релігійні інституції, які не продемонстрували й не підтвердили того, що у 
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взаємодії з ними можна вплинути на зміну ситуації в позитивний бік, 

втрачатимуть довіру громадян України. Вони видаватимуться 

неефективними (несправжніми, недієвими, що мають пріоритетним 

прихований окремий інтерес, який суперечить інтересу громади в цій ситуації, 

й тому не діють на спільну користь тощо) суб’єктами й втрачатимуть 

кількість тих, хто вважає себе до них належними.  

Звичайно, слід враховувати що «українська дійсність» як і «громадяни 

України» – неоднорідні й ідентифікаційно розшаровані. Не вся Україна 

перебуває в «епіцентрі дійсності». Величезна кількість мешканців оберігає 

свій периферійний закуток «зони комфорту», де не потрібно бути 

відповідальним діяльним суб’єктом ні за власну позицію, ні за власні вчинки, 

де достатньо мати «імідж» (позитивний образ в публічній сфері, що 

досягається шляхом інформаційних маніпуляцій) й 

«ефектний/позитивний/привабливий вигляд». Це світ симулякрів та фальші, 

де дійсність не справжня, але спокусливі умови для заохочення і залучення до 

легковажного райського перебування. Тут пріоритетним виявляється не 

критерій адекватності дійсності, а відповідності 

ефектній/привабливій/звичній/ інтерпретативній системі, зручній для 

маніпулятивного керування свідомістю мас. У той час, коли в «епіцентрі 

дійсності» (Майдан, фронт, активна громадянська діяльність) рятується життя 

та вирішується доля майбутнього України, на периферії бояться будь-якого 

збурення й зміни ситуації, прагнуть «миру за будь-яку ціною» та 

ретроспективної стабілізації. Тут мова не йде про справжніх суб’єктів, їх так і 

не оцінюють (за критерієм справжності та дійсності), тому що ті, хто «тут» 

оцінюють, теж не є «справжніми суб’єктами», а лише «популярними 

звабливими персонажами» – «виглядом», «образом», представленим через 

певний імідж, що пасує настрою більшості, вписаним у звичну картинку 

«свого й простого», висловлений в «допустимій» риториці для цієї віртуальної 

реальності та представленій у ній ситуації.  

Нагадаємо, що раніше зниження віри та збільшення сумнівів і зневіри 

до релігійних організацій (а отже динаміку «церковної» ідентичності) ми 

пов’язували з тим, 1) наскільки віддаленими від «епіцентру дійсності» (де 

загострюється потреба в правдивому побратимі, що в екзистенційно-

метафізичному зрізі в найкритичніших очікуваннях уособлюється таким 

суб’єктом як Бог) знаходяться опитувані; 2) наскільки «несправжніми» чи 

«неефективними» виявились ті суб’єкти та інституції, на які 

покладалась надія, що вони зможуть вплинути на зміну буттєвої ситуації 

в позитивний бік; 3) наскільки невдалими виявились для виходу з кризової 

ситуації ті засоби та моделі поведінки, що були запропоновані 

оцінюваними інституціями чи суб’єктами. 

Якщо ж церковна інституція належить до іншого цивілізаційно-

історіографічного виміру, ніж держава, в якій вона здійснює свою церковну 

діяльність, то чи варто їй дивуватись, що громадяни цієї держави 
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змінюють свою церковну ідентичність? Особливо якщо дійснісна 

громадянська ідентичність вступає у відвертий дисонанс з церковною? Не 

таємниця, що бійці на передовій, які захищають Україну від російських та 

підросійських загарбників, не бажають бачити в капеланах представників 

УПЦ МП, особливо через небезпеку риторики необхідності «примирення з 

братом», який націлює на тебе зброю тільки тому, що ти захищаєш власну 

Батьківщину. Такий дисонанс ідентичностей загрожує психічним розладом 

особистості.  

 

 

3:6 Українські Церкви як чинники самоідентифікації 

українців у діаспорі  
 

Українська діаспора, як і будь-яка інша, завжди поставала перед 

проблемою самоідентифікації, яка тісно пов’язана з питаннями збереження, а 

чи ж розчинення українців в іноетнічному середовищі. Зрозуміло, що серед 

українців-емігрантів – як в минулому, так і зараз – знаходилися люди, які були 

байдужі до свого походження, до рідної мови, до своєї етнічності, а відтак і не 

прагнули зберегти свою національну ідентичність, бо ж вона, на їх думку, 

заважає їхньому інкорпоруванню до соціально-економічної системи і 

культурного середовища інших країн. Але частіше за все люди, які за власним 

бажанням або через об’єктивні обставини вимушені були емігрувати у 

зарубіжжя, забирали з собою найдорожче, як писав греко-католик з Австралії 

о. Іван Шевців, переносять в країну свого нового поселення все, що їм нагадує 

місце їх народження-проживання. А оскільки людина обмежена в своїх 

можливостях перенести в закордоння все багатоманіття світу матеріального, 

то вона часто вдається до переносу на чужину світу духовного, який 

складається з фольклору – усного, пісенного, образотворчого, зафіксованого в 

мові, звичаях та традиціях. Для української людини ХІХ – першої половини 

ХХ століття всі ці цінності були освячені вірою в Бога і уособлені в одній з 

українських церков матірної землі – насамперед православної чи греко-

католицької.  

Історія заснування та життя українських Церков за кордоном сповнена 

радісних і трагічних сторінок. Виїжджаючи в чужі краї, українці «тягнули» за 

собою і церкву, і священиків, і духовні скарби, тільки з часом усвідомлюючи 

те, наскільки важливими для них в тому емігрантському житті є релігійні 

цінності. Незважаючи на причини та мотиви, склад і можливості української 

еміграції, перші її три хвилі без сумніву були релігійно орієнтованими. Так, 

перша хвиля еміграції (1861-1914), так звана трудова еміграція, привела за 

океан понад 180 тисяч українців, переважна більшість яких була родом з 
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Галичини, Буковини, Закарпаття111. Їм було найважче, бо ж переселенці 

мусили створити матеріальні умови для виживання, зрости економічно112.  

Не просто було вжитися в конкретне суспільство без знання мови, без 

освіти, без навиків сучасного ведення господарства, які вже практикувалися в 

країнах переселення. Але й за цих умов селяни, які складали переважну 

більшість першої хвилі еміграції, добровільно самовизначалися в іномовному 

та іновірному середовищі як українці, як християни. Вони мали свободу 

контакту й переписки з ріднею, можливість повернення до своїх домівок, 

відчували обов’язок допомагати своїй родині. Вони їхали на чужину 

тимчасово, з наміром повернутися до України, а тому продовжували тут 

давній спосіб свого життя, харчування, зберігали на нових поселеннях свої 

традиційні звичаї, обряди, свята і т. п. Гостро відчувався брак рідної землі під 

ногами, а в душі – брак духовної поживи й підкріплення, які давала кожному 

до від’їзду на чужину Рідна Церква в Батьківщині. Тому емігранти-українці, 

відчуваючи відсутність своїх священиків, всіляко домагалися їх приїзду, 

будували власні церкви-храми для задоволення своїх духових потреб.  

Першою усвідомила необхідність духовної опіки на українцями-

мігрантами на чужині Греко-Католицька Церква, яка наприкінці ХІХ ст. в 

Західних областях України представляла авторитетну духовну силу. Перші 

спроби надати духовну допомогу українцям за кордоном зробив ще 

митрополит Сембратович, який надсилав і благословляв священиків, ініціював 

створення греко-католицьких громад в різних зарубіжних країнах. Про 

початок органiзованого церковного життя українцiв за кордоном ми можемо 

говорити з дати заснування першої української громади Святого Духа у 

Філадельфії (Пенсільванія), а це 27 квiтня 1891 року. 

За кiлька рокiв подiбних громад виникло багато. Для їх згуртування 

митрополит Андрей Шептицький благословив поїздку до США єпископа 

Степана Ортинського (1866-1916 рр.), який прибув до Фiладельфiї 1907 року 

як правлячий єпископ усiх українських греко-католицьких парафiй у США. 

Через два роки (1909 р.) засновано Український Кафедральний собор 

Пречистої Дiви Марiї. Вiдтодi й дотепер мiсто Фiладельфiя є духовним 

центром українських греко-католикiв у США. 

Аналогічним чином формувався такий центр у Канадi у мiстi Вiннiпезi. 

Згодом з’явилися центри в Бразилiї, Аргентинi, Австралiї. Але доля 

українських поселенців у цих країнах була не кращою. Вони прибули туди в 

кінці ХІХ століття. Як свідчать спогади українських емігрантів, польські 

ксьондзи тоді “ловили наших людей у свої сіті”. Вони навіть перехрещували 

наших дітей і готові були обслуговувати наших людей, але вони на це не 

погоджувалися. 

У 1908 році до Бразилії приїхали отці-василіани. Завдяки їхній праці 

вдалося зберегти при католицькій вірі й українстві взагалі сотні тисяч наших 
                                                           
111 URL: http://svit.ukrinform.com:8101/ukr-diaspora.shtml 
112 Див.: Історія і Церква в історії української діаспори. Київ, 2012. С. 7–25. 
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людей як в Бразилії, так і в Аргентині. Про їхні перші кроки й труднощі та про 

дотеперішні досягнення в ділянці збереження душі українських поселенців у 

країнах Південної Америки вже написано цілі томи. “В житті нашої спільноти 

в Аргентині релігійне життя займає перше та почесне місце, бо воно 

створилося раніш, ніж організаційне. Чуже оточення, туга за рідним навчили 

наших емігрантів оцінювати релігійні обряди та належно приховувати наші 

традиції і звичаї, шукаючи в них душевного задоволення...”113.  

Історичною заслугою митрополита Андрея Шептицького є створення 

Греко-Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Багато 

праці і невпинних поїздок до Риму, Відня й Будапешту вартували того, що він 

зміг проломити мадярський і польський супротив та застереження латинської 

ієрархії за океаном й вибороти в Апостольської Столиці згоду на створення 

греко-католицьких єпархій. Зусилля митрополита виявилися далекоглядними, 

неначе пророчими, бо ж після знищення УГКЦ в 1946 році на рідних землях 

залишилась вона вже тільки за океаном. 

Українська еміграція за океан найбільших розмірів набрала з початком 

ХХ століття. Люди їхали масово до Канади, Сполучених Штатів Америки, 

Бразилії, Аргентини. Деяка кількість хліборобських родин осіла в Боснії. Крім 

того, до Першої Світової війни виїздило щороку кілька сотень тисяч людей на 

сезонні хліборобські роботи до Німеччини, Данії, Англії. Всіма тими людьми 

опікувалася Греко-Католицька Церква. Якщо б не вона, то українська 

еміграція давно б вже зникла як окрема одиниця і українського, і світового 

культурного поля. 

Нелегкою була праця перших греко-католицьких священиків-місіонерів 

в Америці. Вони не лише мусили вишукувати вірних, засновувати парафії, 

будувати церкви, закладати школи, а й клали також перші основи під 

національну організацію, заснували перші часописи “Свобода” й “Америка” 

та були їх редакторами, зафундували перші допомогові організації. Добре 

зорганізована Церква в Сполучених Штатах і в Канаді, її невпинне зростання 

завдячує тяжкій та жертовній праці (аж до самозречення себе) владик й 

духовенства. І це серед невпинної підривної роботи ворожих агентур, за якою, 

на жаль, йшла свідомо чи несвідомо, не лише значна частина вірних, навіть 

деякі священики114. Нелегкими були перші кроки душпастирської праці серед 

наших людей, розсіяних у нових країнах поселення. Першими, хто їх 

відвідував і поєднував в організовану спільноту, а з часом – у парафії і 

громади, був український католицький священик-місіонер. В Канаді, Бразилії, 

Аргентині – верхи, в Англії, Німеччині – поїздом і автобусом, електричкою, а 

то й рег pedes apostolorum – пішки, зі станції до табору і т.п. Про це свідчать 

зворушливі спомини священиків-піонерів церковного життя в тих країнах. 

Катастрофи, які супроводжували українців після Першої світової війни, 

Жовтневої революції в Росії, Громадянської війни, окупації частини 
                                                           
113 Данилишин М. Українці в Аргентині. Буенос-Айрес, 1979. С. 166. 
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українських територій різними країнами, встановлення Радянської влади на 

Правобережжі та радянська окупація Лівобережжя, виштовхували з України 

щороку десятки тисяч людей, спричинивши Другу хвилю масової еміграції 

українців. Серед тих, хто назавжди покидав Батьківщину, були не так селяни 

чи робітники, як представники інтелігенції, політичні і громадські діячі, 

ветерани армії УНР, які виїжджали з країни в основному через політичні 

мотиви. Завдяки цим людям в діаспорі були створені дуже динамічні 

структури, які охопили все життя українців на чужині. Частиною цього 

потужного руху стали національні Церкви, які фактично політичне життя 

воцерковили, а церковне – політизували, виховуючи зі своїх прихожан 

свідомих віруючих-християн і українських патріотів.  

Саме в цей час – у 20-х роках ХХ ст. – в Америці з’являється українське 

православ’я як «вияв реакції на заіснувавший стан речей серед українців 

греко-католиків: в США з почину частини їхнього духовенства, а в Канаді – 

самих мирян»115. Цей факт розцінюється багатьма дослідниками як 

випадковий, який ніхто і ніколи спеціально не планував. Незважаючи на те, 

Українське православ’я в США вкорінилося, зазнало розвитку, а в Канаді 

«встабілізувалося в церковну структуру», це стала винятком в системі 

світового Православ’я.  

Ґенеза Українського православ’я в Америці ґрунтовно представлена в 

документально-монументальній праці Ю. Мулика-Луцика116, який докладно і 

всебічно у другому томі своєї історії простудіював об’єктивні і суб’єктивні 

причини появи православ’я в Америці. На його думку, цьому сприяло 

регіональне походження українців-мігрантів, що визначало їхню релігійність 

і церковну належність, дискримінаційна політика Ватикану в управлінні 

греко-католицькими громадами за океаном, сам факт їхнього підпорядкування 

латинському єпископатові, який прагнув наблизити Східний обряд цих 

емігрантів до обряду Латинського, переслідування українських священиків 

латинськими єпископами, примус записувати греко-католицькі церкви та їхнє 

майно на римо-католицькі єпископства тощо.  

Свої духовнi центри, єпархiальнi й парафiяльнi структури Українська 

Православна Церква почала утворювати в діаспорі дещо пізніше, у 20-30-тi 

роки, з вихідців iз традиційно православних регіонів Західної України – 

Волинi, Холмщини, Буковини. Помітну роль в об’єднанні православних 

громад у Канаді відіграв Інститут імені Петра Могили, заснований у мiстi 

Саскатунi 1916 року. Православнi громади Канади, США, Бразилії, Аргентини 

поповнювалися мiж двома світовими війнами за рахунок українських 

емігрантів iз Польщі й Румунії, а також за рахунок переходу частини 

українських греко-католиків у православ'я через їхню незгоду iз 

запровадженням Григоріанського церковного календаря (так званого «нового 
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стилю») i спроб запроваджувати у вiзантiйсько-український обряд унiатiв 

латинські (римо-католицькі) елементи.  

Проте остаточне оформлення організаційних структур Української 

Православної Церкви в усіх країнах поселення українців припадає на 

повоєнний період. Найактивнішу участь у її розбудови взяли митрополит 

Іларіон (Іван Огiєнко, 1882-1972 рр.) i митрополит (з 1990 до 1993 року), а 

пізніше патріарх Київський i всієї України Мстислав (Степан Скрипник, 1898-

1993 рр.). Багато зусиль для налагодження пастирської опiки над 

православними українцями в країнах Захiдної Європи, передусiм Нiмеччини, 

Францiї, Великобританiї, доклали вiдомi православнi богослови Олександр, 

Полiкарп, Никанор, Михаїл, Геннадiй, Iгор, Орест, Володимир, Анатолiй та 

iншi.  

3 огляду на духовнi потреби кiлькамiльйонної української дiаспори на 

Заходi, гостро постала проблема храмiв, їхнього обладнання. Приїжджi українцi 

були небагатi, тому в першiй половинi ХХ столiття новi храми в країнах 

поселення майже не будувалися: представники першої (1890-1910 рр.) i другої 

(1918-1930 рр.) хвиль емiграцiї влаштовували тимчасовi церкви в будинках 

нецерковного призначення, купували або винаймали храми в мiсцевих римо-

католицьких та рiзних протестантських громад. Емiгранти ставили в них 

iконостаси з намальованими кимось iз членiв громади iконами (рiдше – з 

привезеними народними образами з України), намагалися, по можливостi, 

надати iнтер'єрам цих пристосованих церков традицiйного українського вигляду. 

Сьогоднішні досягнення української еміграції, зокрема досягнення Церкви 

в різних країнах поселення – це наслідок кропіткої праці й жертви кількох 

поколінь, в т.ч. і цілих поколінь духовенства, Церкви з її організаційною 

структурою: парафія-єпархія-вірні, священик, єпископ. Про це свідчить історія 

тих поселень у різних країнах, яку переповісти у коротких словах-рядках 

неможливо. 

Історія еміграції складалася не лише з конструктивних щодо церкви і 

народу моментів, зокрема організації українських людей в душпастирські 

осередки й виховання їх у дусі спільноти-громади. Складні, а часом і трагічні 

процеси відбувалися і емігрантському середовищі, де з’являлися псевдопатріоти, 

які «перевиховували» тих людей у дусі непокори загальним інтересам громади, 

вищим цілям церкви. Все це дрібнило діаспору на окремі групи, орієнтації, 

прихильності, що негативно впливало на етнічну солідарність українців за 

кордоном, на роками сформовану систему відносин між мирянами та 

священиками, між церквою і громадськими інституціями, церквою і державою. 

Нерідкими випадками були заяви голів громади, які вважали, що «Громада – то 

держава і Церква має слухати державу», а тому священик має повинуватися 

йому117. Умови життя в еміграції, які вирізнялися від власне українських, 

оскільки інші держави або вже йшли шляхом демократії, або починали 
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демократичні перетворення, вимагали творення нових відносин між церквою і 

суспільством, мирянами і духівництвом, що проходило часто в боріннях, 

протистоянні, пошуку балансу влад, коли кожний на своєму місці робить те, що 

йому належить, солідаризуючись між собою. 

Найчисельнішою стала Третя хвиля еміграції, яка припадає на час до і 

особливо після Другої світової війни. Вона була принципово іншою. Відмінним 

був і зміст її духового «наплечника», як пише о. Іван Шевців. В більшості – це 

були люди молоді, майже діти 15-20 років, які в роки війни «дозрівали» на ходу, 

під гуркіт гармат і брязкіт підків солдатських чобіт чужих армій. Вони ще не 

встигли виробити собі особистий погляд на світ, на різні справи, ще не відчули 

ваги духових вартостей в житті особи й народу. І тут, на чужині, найпершим 

місцем їх зустрічі з іншими українцями, ізгоями з рідної землі, була Церква. 

Маючи вільну неділю, незважаючи на втому, голод та віддаль, український 

скиталець залишав усе й спішив на українське Богослужіння, пішки, ровером, 

поїздом, часто долаючи десятки кілометрів. Він ходив до чужої церкви-костела-

кірхи, але духом там не чувся “вдома”. І це самозрозуміле, бо ж коли для італійця, 

німця, француза і т. п. церква - це лише Дім молитви, в якому він має сповнити в 

неділю чи свято свій релігійний обов’язок, то для українця Церква-Храм – це Дім 

Спільного Батька, в якому українська душа знаходила відпочинок після трудів, 

покріплення в сумнівах і боротьбі, надію на справедливий суд Божий над 

ворогами, на кращу долю українського народу. Для українця церква-храм – це 

місце родинної зустрічі, духового підкріплення до боротьби з життєвими 

труднощами через святі Тайни. В церкві український скиталець віднаходив ідеал 

Добра, Правди і Справедливості, а понад все – любові, за якими тужила і яких 

прагнула його душа на чужині. 

Так у загальному можна оцінити місце Церкви в тогочасному житті 

української діаспори. Проте в кожній країні, де з часом поселилися наші 

скитальці, обставини були різні. Але традиційно чужинці нерадо приймали і 

терпіли присутність емігрантів на їхній землі. Відомо, що римо-католицька 

ієрархія в деяких країнах ставила різного роду труднощі і нерадо годилася на 

існування греко-католицької церковної ієрархії, незважаючи на папську 

Енцикліку «Exul Familia» і т.п. 

Державні народи опікувалися своїми громадянами-скитальцями – 

колишніми німецькими в’язнями. Українці ж були безборонні від сов’єтів, а 

якогось контакту із Заходом, зокрема з Америкою, не було. Після загального 

послаблення церковного життя в роки Другої Світової війни спостерігався 

зростаючий вплив Церкви і християнських політичних партій в Європі. 

Подібну тенденцію можна було обсервувати і в лоні українського 

еміграційного громадянства, але цьому заважали деякі обставини. На думку 

священиків, це специфічний зміст тої духовності, з якою частина галицької 

інтелігенції опинилася в еміграції. Вона була просякнута духом радикалізму (або 

націоналізму) й не розуміла належної ваги релігійних вартостей, надаючи 

перевагу «патріотичним». Незважаючи на те, що перед війною у всіх школах 
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Польщі один з обов’язкових предметів навчання була “релігія”, знання 

релігійних правд у багатьох професіоналів залишалося на рівні народної школи, 

у кращому випадку – гімназії, в порівнянні з науковим, університетським чи 

фаховим знанням. Щойно на чужині, зокрема в країнах, які переживали своє 

духове «відродження» після війни, частково відродилася духово і наша 

інтелігенція, але вже в нових історичних координатах, де загально роль церкви 

поступово зменшувалася, змінювалися акценти у співвідношенні релігійних і 

світських елементів життя, переставлялися місцями ієрархії цінностей, коли 

національне або політичне має явні преференції перед релігійним. Все це в 

емігрантських колах набуло гасел: «Україна понад все!» або «Україна була 

скоріше, ніж Бог!» Зрозуміло, що така настанова такого роду «інтелігентів» чи 

провідних людей у спільноті йшла в колізію зі вченням Церкви. Священикам 

приходилося ставити ті цінності на належне їм місце, а все це створювало зайві 

непорозуміння, засудження Церкви і священиків у відсутності патріотизму, 

ускладнювало діяльність священиків у збереженні української духовності й 

національної ідентичності молодого покоління в еміграції. Це можна пояснити 

тим, що серед емігрантів переважали борці за самостійність України, вчені, які 

науково відстоювали окремішність українського народу, релігійні діячі, які 

сприяли розквіту українського громадського, політичного, культурного життя. 

Саме в цей час були створені сильні громадсько-політичні об’єднання, 

наприклад, конгрес українців Канади. Перед церквами гостро постала проблема 

власної ідентифікації в середовищі української діаспори і своєї ролі в 

самовизначенні останньої. В зв’язку з цим актуалізувалися відносини 

українських церков з Ватиканом та іншими релігійними центрами. 

Але ситуація ускладнилася тим, що в лави усталеної спільноти української 

діаспори почала вливатися нова Четверта хвиля українських переселенців. Цей 

міграційний потік пов’язують з горбачовською «перестройкою». Так, за даними 

канадійського посольства в Києві за 1985-2000 рр. за океан прибуло 30 тисяч 

українців. Статистичні дані підтверджують, що потужність української міграції 

сьогодні не зменшується, але мотиви тих переселень є принципово іншими в 

порівнянні з трьома попередніми. Розширилася географія переміщень.  

Поруч з офіційною, активно розвивається нелегальна еміграція. Кількість 

тих, хто за останні роки виїхали з України, за деякими даними, нараховує 

7 мільйонів. Частина з них налаштована повернутися, бо мають надію на 

покращення життя в Україні і свій статус в ній. Багато з емігрантів мають вищу 

освіту, володіють іноземними мовами, сучасними технологіями. Виникла 

проблема між представниками різних хвиль еміграції. Остання еміграція не 

орієнтована на національні цінності, інтернаціоналізована або 

космополітизована комуністичною доктриною, з атеїзованою і секуляризованою 

свідомістю. І замість нової євангелізації новоприбулих українців, Церква, 

звинувачуючи новоукраїнців в неукраїнськості, закрилася від нової хвилі. 

Історичні для закордону українські церкви в нових умовах погано виживають, 

діти емігрантів майже повністю асимільовані (канадеїзовані, австралоїзовані, 
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американізовані тощо), вони втрачають мову, служба йде двома мовами, газети 

видають двомовні. Українська мова не є вже мовою внутрісімейного 

спілкування, а скоріше існує як етнографізм, активно виводиться з 

функціонального поля самоідентифікації українців за походженням. 

Непрості часи переживає Церква за кордоном, її основні сподівання 

пов’язуються з відродженням релігійного життя в самій Україні, яке, на жаль, 

розділене на безліч церков, напрямків, віросповідань. Хоча в цілому Церква 

виконала основну свою місію: спасала та оберігала українські душі, духовно 

підтримувала українство на чужині, була зв’язком зі світом духовним і з світом 

національним. Вона уберегла переважну частину емігрантів від ополячення, 

зросійщення, обамериканення тощо, залежно від того, де проживали українці. В 

свою чергу й українська еміграція належно виповнила свою роль – вона 

підтримувала Церкву загалом, священиків зокрема на чужині, але зуміла 

окріпнути до того, що допомогла отриманню української незалежності і 

відновленню церковного життя в Україні. 

Завдяки Церкві або в тісній співпраці з нею українська діаспора зберегла 

свою духовність, обряд, мову, ідеал незалежності України. Церкви-храми, 

школи, різні організації, наукові інститути з університетськими кафедрами 

українознавства включно, економічні установи, видавництва і т.п. – всі вони 

пропагували у вільному світі ідею самостійної України і такої ж Української 

Церкви у формі Патріархату в ній. Вони здобували прихильників і приятелів 

українським самостійницьким ідеалам, незважаючи на супротив цьому різних 

народів, урядів, політичних сил. Досвід, який здобула Церква за кордоном, має 

бути усвідомлений і використаний Україною. Серед таких історичних здобутків, 

без сумніву, назвемо досвід виживання і функціонування у ворожому (в кращому 

випадку – нейтральному) середовищі; досвід виховання християнина, опікування 

християнською особою, родиною, спільнотою; досвід створення громадських 

церковних організацій; тотальність своєї присутності в індивідуальному і 

суспільному житті українців; жертовність, патріотизм, освіченість, порядність 

священства; вміння підняти свідомість нації, її самоповагу; досвід спілкування зі 

світською владою тощо. Церкві є для кого і з ким працювати, якщо вона вийде зі 

статусу церкви, яка замкнена на етнічних українцях, хоча й ця паства – чимала.  

За твердженням відомого дослідника діаспори Станіслава Лабезника, який 

спирався на дані офіційної статистики та оцінки українських громадських та 

церковних об’єднань, в країнах поселення українських громад, нині мешкає 

близько 20 мільйонів іноземних громадян українського походження118. 

 

 

                                                           
118 Час збирати діаспорян // Нація і держава. 2006, 15 вересня. 
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ЧАСТИНА ДРУГА. ЕТНОКОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  

УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ І СПІЛЬНОТ 

 

Розділ четвертий. ПРАВОСЛАВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК 

КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ 

 

4:1 Українське православ’я в контексті його ідентифікаційних 

ознак  

Розбудова Помісної Православної Церкви України ставить нові питання 

щодо того, якою має бути ця Церква. Є загальна думка, що маємо відходити 

від богослов’я та богослужбової практики Московської патріархії як 

ментально чужої українцям структури. Але куди рухатися – до грецької 

традиції, яка нині є домінуючою поза межами бувшого СРСР, а чи ж до 

української традиції, яка домінувала в Київській митрополії до 1686 року? 

Забігаючи наперед, зазначимо, що українська і грецька традиції були дуже 

близькі між собою, що є об’єктивним і зрозумілим явищем, адже Київська 

митрополія понад 700 років розвивалися саме у складі Константинопольської 

патріархії.  

З огляду на це, гадаємо, що важливим буде зрозуміти суть, особливості 

та періодизацію Українського православ’я. Це тим більше важливо, що навіть 

вітчизняні релігієзнавці та українські православні богослови до середини 

90-х років ХХ ст. не вирізняли це православ’я як самостійне (самодостатнє) 

явище у Вселенському православ’ї. Лише в часи незалежності з’явилися 

публікації на цю тему, в яких розглядаються ті чи інші аспекти означеної 

проблеми119.  

Справа в тому, що будь-яка згадка про національні особливості 

православного вчення і культу ретельно придушувалась (не без допомоги 

московської влади) пануючою в Україні до недавнього часу Російською ПЦ. 

Політика останньої щодо Українського православ’я, Української ПЦ, 

перекликалась, а часто й відштовхувалась від політики світської московської 

влади у ставленні до приєднаної до Росії у 1654 р. України. Політика ця була 

зорієнтована на знищення всього національного з тією лише різницею, що 

Московський патріархат перейняв з Українського православ’я багато 

особливостей вчення і культу, але центральна світська влада Московії 

прагнула знищити взагалі будь-які згадки про українську самобутність. 

За три (XV-XVII) століття самостійного розвитку Московська 
                                                           
119 Колодний А., Бодак В. Український християнський обряд. Київ, 1998; Саган О. Національні прояви 

православ’я: український аспект. Київ, 1999; Саган О. Українське православ’я: історіософське 

осмислення феномену // Українське релігієзнавство. 1996. № 1. С.8-17; Саган О. Українське 

православ’я – самобутнє явище християнського світу // Пам’ять століть. 1998. № 2. С.7-12; Уткiн О. 

Українське православ’я в захiднiй дiаспорi // Людина i свiт. 1993. № 4-5. C. 56-58 та ін. 
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митрополія (згодом патріархія) сформувала дещо відмінні від Київської 

митрополії погляди на православне віровчення і культ. Тут точніше було б 

сказати – стала на жорсткі консервативні позиції щодо розвитку віровчення і 

культу. На відміну від неї, Київська митрополія активно збагачувалася різними 

нововведеннями. Відмінності віровчення й обрядово-культової сфери цих 

митрополій особливо сильно проявлялися і стали суттєвими наприкінці XVI – 

поч. XVII ст. Їх можна виділити навіть за тими крихтами знань про життя 

Київської митрополії до перепідпорядкування її з Константинопольського 

Московському патріархату, які часто випадково збереглися і дійшли до нас у 

тих її критиках, що звучали з уст богословів Російської ПЦ. 

РПЦ за час свого протекторату над Українським православ’ям доклала 

багато зусиль з тим, щоб ніякої різниці у проведенні служби Божої в Києві й 

Москві не було. Основними засобами для цього були: виправлення (а частіше 

спалення) богослужбових книг, що відрізнялись від московських; 

дискримінація як священиків, так і вищої ієрархії українського походження; 

призначення на українські єпископії й парафії неукраїнського за походженням 

і освітою духовенства; реорганізація вищої та середньої богословської освіти 

в Україні, викорінення із навчальних курсів будь-яких згадок про національні 

особливості православ’я; заборона книгодруку релігійної і світської 

літератури українською мовою тощо.  

Внаслідок такої політики православна Церква в Україні вже наприкінці 

XIX століття майже нічим не відрізнялась від РПЦ. 

Частково відновлене після 1917 р. (в основному завдяки діяльності 

Української автокефальної ПЦ та Української православної автокефальної 

церкви і, особливо після 1989 р. (у діяльності Української автокефальної ПЦ 

та Української ПЦ Київського Патріархату), православ’я в Україні швидше 

можна було б назвати дещо українізованим російським, аніж українським. 

З іншого боку, слід враховувати той факт, що відколи Київська 

митрополія була перепідпорядкована Російській ПЦ (далі РПЦ), минуло вже 

досить багато часу. Життя, розвиток богослов’я, вносять свої корективи. 

Змінюється також і православ’я. Немає сумніву, що дещо з Українського 

православ’я з часом само відійшло б в історію, дещо було б заміненим. Саме 

тому відновлення усієї повноти тієї Української ПЦ, що була в ній до 1686 р. 

(а до цього закликає митрополит Іларіон (Огієнко) у своїй книзі «Ідеологія 

Української Церкви»)120, певно що зараз і неможливе. Але ідея, основні 

принципи її неодмінно повинні бути відновлені. 

Процес цей складний і довготривалий, бо за століття продуманої 

політики, спрямованої на злиття Українського православ'я з Російським, була 

усунута з ужитку і, за невеликими винятками, знищена основа їх відмінностей 

– богослужбова і релігійна література, без якої відмінності між церквами часто 

зберігаються лише як традиція. Заради справедливості зазначимо, що до 

                                                           
120 Iларiон, митрополит. Iдеологiя Української Церкви. Холм, 1944. С. 55.  
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справи знищення української богослужбової літератури активно докладали 

руки також і католики й греко-католики. 

Відтак, на нашу думку, Українське православ’я – це таке християнське 

віровчення і культ, організація церковного життя, які були сформовані на 

основі особливостей національної духовності, попередніх релігійних традицій 

українського етносу, його історичного буття і самобутньої культури. З часом 

культура, сформована на основі цього віровчення, стала одним із 

ідентифікаторів духовності українців.  

Специфіка Українського православ’я проявлялась насамперед в 

самобутності організації обрядово-культової сфери, мистецького оформлення 

церковно-релігійного життя, а також оригінальному прочитанні деяких 

канонічних основ християнського вчення. 

Своє узагальнене теоретичне вираження це православ’я знайшло у 

працях українських церковних діячів та богословів XVII ст. (Петра Могили, 

Лаврентія Зизанія, Дмитра Туптала та ін.) та ХХ ст. (Василя Липківського, 

Іларіона Огієнка, Володимира Чехівського, Арсена Річинського та ін.). 

У часовому розрізі про Українське православ’я можна говорити 

починаючи уже з XII ст., коли імпортоване з Візантії християнство починає 

систематично набувати на наших теренах місцевих рис (до цього 

спостерігаються лише окремі, несистематизовані зміни). Взагалі XII ст. було 

переломним у розвитку Русі. Це був початок процесу її роздрібнення і 

формування в різних регіонах місцевих культурних й соціальних 

особливостей. Саме з початку XII ст. літописи фіксують існування такої 

етнічної спільноти як українці. Лише з цього часу вносяться до запозичених 

русичами константинопольських канонів імена руських святих. Візантія 

погоджується на це. Функціонування «українського різновиду 

східнослов’янської редакції старослов’янської мови»121 теж прослідковується 

саме з XII ст. З цього ж століття починаються також якісні зрушення у тому 

візантійському мистецтві, що було занесене на Русь122. 

Важливим було при цьому й те, що після хрещення Руси-України 

місіонерську роботу тут проводили, в основному, священики-інородці – греки, 

болгари, серби тощо, які, не знаючи глибоко місцевої культури, не могли 

здійснювати синтез місцевого, національного і прийшлого християнського 

(окрім тих випадків, коли прийшлий культ одразу наштовхувався на різке 

несприйняття місцевих жителів без його трансформування на місцевому 

ґрунті). Лише коли з’являється велика кількість священиків-русичів, які були 

тісно пов’язані з народною культурою і в той же час, через свої священицькі 

обов’язки, несли в народ християнські істини, починається активний процес 

синкретизму руської культури і православ’я. 

Мусимо, однак, зазначити, що деякі елементи Українського православ’я 

                                                           
121 Нiмчук В. До iсторiї i сучасного стану конфесiйних мов на Українi // Слово. 1992. Ч. 18. C. 5.  
122 Логвин Г. Украинское искусство (X-XVIII вв.). Mосква, 1963. С. 31-50; Лазарев В. Н. Византийское 

и древнерусское искусство: статьи и материалы. Mосква, 1978. С. 214-217 та ін.  
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– відхід від візантійської ортодоксії, висунення на перший план у віровченні 

історіософської проблеми123, проблем моральності, вкраплення у церковне 

мистецтво елементів української культури тощо, – починають з’являтись у 

християнстві на Русі уже з часу хрещення останньої. Але до ХІІ ст. це були 

лише окремі руські (українські) елементи у візантійському православ’ї.  

У розвитку Українського православ’я можна виділити чотири великих 

періоди.  

Перший – XII-XIV ст. – період зародження і формування його основ. Це 

був, за невеликими винятками, час безроздільного панування митрополитів–

чужинців за походженням, які, однак, не стали на заваді процесу насичення 

церковного комплексу місцевими рисами. Крім того, формування 

відмінностей у віровченні, обрядово-культовій сфері, церковному мистецтві в 

Київській митрополії і самостійно існуючих церковних структурах на 

московитських теренах завершилось також і адміністративним їх 

розмежуванням. Наприкінці цього періоду на півночі від України остаточно 

оформилась Московська митрополія. В цей час відбувся їх перший розділ (у 

1382 р. Кипріян очолив Київську митрополію, а Пімен – Московську)124. 

Відмінність між цими церковними утвореннями виявлялася і в тому, що в 

Україні в цьому періоді практично закінчилася християнізація села. В 

Московії, як стверджує відомий російський вчений Є. Анічков, християнізація 

села відбулася значно пізніше – це «справа не ХІ, а XV і XVI, навіть 

XVIІ століть»125.  

Другий – XV-XVII ст. – час фактично самостійного розвитку Київської 

митрополії. Незначна залежність її від Константинопольського патріарха після 

1453 р. взагалі стає символічною. Відбувається остаточне оформлення і 

розквіт Українського православ’я як унікального явища у православному світі. 

З XV ст. настає якісно новий період – тут (як і в Білорусі) появляються 

переклади біблійних книг мовою «більш-менш наближеною до живої 

розмовної»126. В Україні, зокрема, вперше був зроблений переклад «Пісні 

пісень», що супроводжувався поясненнями і роздумами з великою кількістю 

українських і чеських розмовних слів127. 

У церковному мистецтві розрізнені реалістичні спостереження лише на 

початку XV ст. переходять у глибокі зрушення (наприклад, нові, більш життєві 

витлумачення традиційних іконографічних сюжетів). В іконописі зміни 

виражались у певному відході від раніше установлених православних 

                                                           
123 Горский В. С. Образ истории в памятниках общественной мысли Киевской Руси // Историко-

философский ежегодник 1987 г. Mосква, 1987. C. 119-138.  
124 Болховитинов Е. А. (митрополит Евгений). Описание киевософийского собора и иерархии. Kиїв, 

1825. С. 97.  
125 Аничков Е Язычество и древняя Русь. Санкт-Петербург, 1914. С. 306.  
126 Кримський А., Шахматов О. Нариси з iсторiї української мови та хрестоматiя з пам’ятникiв 

письменської староукраїнщини XI-XVII вв. Kиїв, 1922. С. 170-172.  
127 Бернштам Т. А. Новые перспективы познания и изучения традиционной народной культуры. Kиїв, 

1993. С. 132.  
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іконописних традицій, зокрема в зображенні сцен із життя Христа не в 

хронологічному порядку, а у «міру їхньої ідейної значимості»128 і т.п.  

Крім того, саме з XV ст. ми бачимо в Україні чітку тенденцію до 

правового унезалежнення Церкви від світської влади, що опісля стало однією 

із найважливіших рис Українського православ’я.  

Перші два періоди Українського православ’я можна назвати часом 

Київського православ’я, оскільки Київ в той час був, за невеликим винятком, 

найбільшим церковним центром в Україні, генератором розвитку 

Українського православ’я. 

Третій період – від початку XVIII ст. і до 70-80-тих років цього ж 

століття. Інерційне існування залишків Українського православ’я та їх 

остаточне знищення в роки реакційної українофобської політики Катерини ІІ. 

Вплив українських богословів на Московію зводиться наприкінці цього 

періоду нанівець. Починається активний, нічим не стримуваний зворотній 

процес.  

Не змогла стримати антиукраїнських тенденцій в подальшому розвитку 

православ’я в Україні і Києво-Могилянська академія, перетворена царським 

урядом у суто духовний навчальний заклад – Київську духовну академію.  

Ідея відродження Українського православ’я тісно пов’язана з ідеєю 

автокефалії Української ПЦ. Тому правомірно було б розглянути діяльність 

Української Автокефальної ПЦ (УАПЦ) як четвертий період розвитку 

Українського православ’я. Період цей розпочався у 1917 р., був перерваний 

більшовиками і знайшов свій подальший розвиток на початку дев’яностих 

років минулого століття – спочатку у діяльності УАПЦ, а опісля – у 

діяльності УАПЦ та УПЦ Київського патріархату. Цей період можна поділити 

на три відрізки часу:  

1917 рік – 30-ті роки ХХ ст. – організація першої Всеукраїнської 

православної ради, створення першої юридично оформленої общини УАПЦ у 

березні 1919 р.129, створення кількох автокефальних Церков сприяли 

активному відновленню українських традицій у православній Церкві в 

Україні; 

1930-1989 роки – ідея Українського православ’я, незалежної Української 

ПЦ, жила лише в діаспорі. Тут проводились глибокі богословські й наукові 

розвідки з Українського православ’я, існували громади УАПЦ, які намагались 

ці дослідження впроваджувати у богослужбову практику;  

1989 – до цього часу – відродження традицій Українського православ’я 

в Україні, відновлення тут діяльності УАПЦ, створення УПЦ Київського 

патріархату, зусилля зі створення єдиної Помісної ПЦ – Православної Церкви 

України. 

За час свого фактично самостійного розвитку Київська православна 

митрополія сформувала такі ознаки, які дають нам змогу говорити про 
                                                           
128 Логвин Г. Украинское искусство (X-XVIII вв.). Mосква, 1963. С. 87.  
129 Iсторiя християнської церкви на Українi. Kиїв, 1992. С. 63.  
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Українське православ'я як про самобутнє явище у православному світі і як про 

концентрований вираз національно-культурницького розвитку України. 

Не відкидаючи можливості існування у деяких Східних православних 

Церквах подібних ознак, відзначимо, що така їх сукупність характерна лише 

для України. Основні із цих ознак-принципів будови, розвитку і 

життєдіяльності Церкви наступні:  

1. Прогресуючий демократизм, поєднаний з виборною основою 

заміщення всіх церковних посад і, тісно пов’язана з цим, моральність Церкви. 

В Україні кандидати на вищі церковні посади обирались (за окремими 

винятками) елекційними соборами кліру з участю мирян. Священники і 

диякони (та дяки) обирались сходами парафіян. Участь світських людей у 

виборах церковного кліру своїми коріннями сягає апостольських часів, коли 

апостоли обирали разом з народом двох кандидатів і кидали між ними жереб 

(Дії 1:15-26). Ця традиція починає перетворюватись у систему в Православній 

Церкві в Україні вже на початку XVI ст. Виборність свято зберігалась в 

Київській митрополії – цим вона відрізнялась від Московської і навіть 

Константинопольської православних Церков. 

Відтак, маючи тісний моральний зв’язок із своїми виборцями, постійно 

поповнюючись новими членами із народу, духовенство в Україні не стало 

особливим, замкнутим прошарком, завжди брало активну участь у суспільних 

і політичних справах і, в свою чергу, допускало мирян до участі у церковних 

справах. 

2. Висока (порівняно з іншими тогочасними церквами) віротерпимість. 

Віротерпимість українців формувалась насамперед на основі таких факторів:  

– притаманної ще дохристиянській релігії традиції релігійної терпимості, 

коли на Русі, поряд з язичниками, вільно справляли свій обряд і християни;  

– характеру суспільного і громадського ладу (а також суспільного і 

громадського ладу Литви і Польщі, під владою яких були українські землі);  

– українських демократичних традицій, особливостей психології народу;  

– географічного розташування України тощо.  

3. Європейськість й відкритість до інших релігійних систем. 

Знаходячись на шляху між Заходом і Сходом, Україна максимально 

використала всі переваги такого географічного розташування. Уже існуючі 

зв’язки з Європою не поривались після остаточного визначення України як 

православної країни. Вони сприяли появі в країні, починаючи вже з XV ст., 

великої кількості богословів та мислителів, які навчались в Італії, Німеччині, 

Польщі, Франції й інших країнах світу.  

Зрештою все це привело до появи в Україні церковних книг, написаних 

на основі синкретичних релігійних і філософських поглядів. Тому фанатичним 

апологетам чистоти православ’я – московитам – завжди здавалося, що 

українське духовенство «заражене» «латинством і протестантизмом»130. 
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Проте, незважаючи на запозичення багатьох нових ідей, українські 

православні богослови не відійшли від православної традиції, а розвинули її, 

трималися на рівні богословської думки Вселенського православ’я і, що 

особливо важливо, самі визначали цей рівень з багатьох питань віровчення й 

канону. 

Така позиція українських богословів стає дещо зрозумілішою після 

прочитання передмови до надрукованої в Києво-Печерській Лаврі книги 

«Бесіди святого Іоанна Златоустого», де викладена позиція українських 

богословів про те, що слід «блюсти кентономії, тобто новини і всякі 

привнесення ... які ґрунтуються на богослов’ї грецької східної Церкви і на 

догматах Вселенських соборів...»131.  

Таке «оправославлювання» сприяло формуванню в Україні 

оригінального розуміння деяких другорядних канонів Церкви і 

запровадженню нехарактерного для тогочасного православ’я виконання 

окремих таїнств. Назвемо деякі із цих особливостей. 

Час переміни святих Дарів (так звана транссубстанція) в Україні в XVI-

XVII століттях розумівся у часі промовляння слів Христових: «Прийміть, 

споживайте, це – тіло Моє» і «Пийте ... бо це – кров Моя Нового Завіту...»132, 

а не в мить Епіклези – молитви священика: «І сотвори хліб це чесним тілом 

Христа твого», як це розуміли православні греки і московити. 

Під впливом католицизму з’являється в Україні і обливальне хрещення, 

яке для православ’я зовсім не характерне і, до того ж, суперечить 50-му 

апостольському правилу133. Як рівнозначне занурювальному, обливальне 

хрещення і у католиків появилось досить таки пізно – у XIII ст. Проникнувши 

в Україну, воно швидко завоювало тут багато послідовників і стало однією з 

основних відмінностей української від інших православних Церков. Легкість 

прийняття в Україні обливального хрещення була зумовлена тим, що тут 

більше уваги звертали на суть процесу, а не на форму його виконання. Адже 

«справа не у показовій дії, а у тому розумі, з яким здійснюється ця дія. З 

добрим розумом можна і в одне занурення здійснювати хрещення», писав 

дещо пізніше з цього приводу Теофан Прокопович134. 

Про певний вплив Ватикану на Українське православ’я свідчить і 

святкування в Україні перенесення мощів святого Миколая з Мір Лікійських 

у Малій Азії до італійського міста Бар. Адже для Східних Церков це був досить 

сумний факт.  

4. Православ'я в Україні вирізнялося активними процесами 

                                                           
131 Письмо Иоакима, патриарха московского, В. Ясинскому ... с выговором за то, что в типографии 

Лавры печатаются книги ... содержащие еретические мнения // Архив Ю-З России. Kиев, 1872. Ч. 1.  T. 5. 

С. 282. 
132 Требник (П.Могили). Kиев, 1646. Ч. 1.  С. 216-335. 
133 Правила Св. апостол, Св. Соборов, Вселенских и Поместных и Святых Отец с толкованиями. Mосква, 

1876. С. 93-94. 
134Прокопович Ф. Истинное оправдание правоверных христиан, крещением поливательным во Христа 

крещаемых... // Оправдание поливательного крещения. Mjcrdf, 1913. С. 28. 
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онаціональнення своїх обрядових форм. Ця ознака тією чи іншою мірою 

характерна майже для всіх християнських конфесій, бо вона тісно пов’язана з 

етноконфесійністю кожної національної культури, а відтак і проблемою 

приживання і авторитету цієї конфесії на даній території. Ця риса є однією з 

головних у характеристиці Українського православ'я.  

Митрополит Іларіон (Огієнко) вважав розвиток національної звичаєвості 

«основою дальшого саморозвитку національної Церкви». Понад те, він 

наголошував на тому, що збереження своїх національних ознак є канонічним 

обов’язком кожної Церкви (згідно 8 пр. ІІІ Всел. собору; Ест. 1:22; Неєм. 13:24 

та ін.). Огієнко національність християнської Церкви вважав її третьою 

великою істотною ознакою, причому Церква «народня, рідна, національна» 

сприймається у нього синонімічно135.  

5. Політична інституційність та прагнення до незалежності від 

світської влади. Православна та греко-католицька Церкви в Україні, за умов 

відсутності незалежної держави, часто перебирали на себе функції 

національних інституцій. В статусі політичних інститутів ці Церкви брали 

активну участь у формуванні внутрішньої і зовнішньої політики як Литви, так 

і Польщі (до складу яких довгий час входили українські землі). Церковні 

ієрархи були депутатами на сеймах і сеймиках, часто виконували 

дипломатичні функції, входили до складу посольств. 

6. Важливою рисою Українського православ'я є його гуманізм.  Погляд 

на людину як на найвищу цінність почав формуватись в Русі-Україні уже з 

моменту її хрещення і з кожним століттям проявлявся все яскравіше. 

Гуманістичні тенденції прослідковуються уже в найбільш відомому творі 

першого митрополита-русича Іларіона – «Слово про закон і благодать», де в 

молитві до Бога Іларіон закликає Всевишнього, щоб «...всіх невільних, 

уполонених, подорожуючих, плаваючих, ув’язнених, у голоді, спразі й наготі 

– всіх помилуй, усіх потіш, усіх розрадуй, зсилаючи їм радість тілесну й 

душевну»136. 

Своєрідний гуманізм виявлений також у «Руській правді», з її статтями 

про образу людської гідності, в «Повчанні Мономаха», де людське життя – 

найвища цінність тощо. Своєрідну «науку душі» засвоювали всі прошарки 

населення – і князі та бояри, і простий народ, а особливо – духівництво. Про 

це говорять слова преподобного Феодосія до князя Ізяслава: «Если видишь 

нага или голодна, или зимою, или бедою одержима, еще будет ли ефрей, или 

еретик, или католик или любой язичник – всякого помилуй и от беди избавь 

яко можеш»137. Це уже властиво основні риси того явища, яке сформувалось 

                                                           
135 Тіменик З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1997. 

С. 112-113. 
136 Iларiон. Слово про закон i благодать (Про закон, Мойcеєм даний, i про благодать та iстину ...) // 

Православний вiсник. 1992. № 7-8. C. 46. 
137 Памятка посетителю Киево-Печерской лавры. Kиев, 1992. С. 8. 
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кілька віків пізніше у Західній Європі під назвою західноєвропейського 

гуманізму, з його утвердженням поваги до розуму і гідності людини. 

Староруські традиції поступово формували в Україні ставлення до 

окремої людини як до «видимого образу невидимого Бога». Цією ідеєю 

просякнуте все Українське православ'я. І найкраще вона відображена в 

українському іконописі. Ідея гуманізму Київського християнства знайшла 

своє вираження і в існуванні у великих українських селах при церквах 

шпиталів, де жили старці, сироти, каліки, зупинялись мандрівники-пілігрими 

тощо. Всі ці люди, ще згідно з Статутом св. Володимира138, називались 

«церковними людьми» і ще тоді Церква була зобов’язана піклуватись про них. 

Кошти на утримання шпиталів надавалися монастирями, багатими людьми, 

сільськими громадами, а переважно – церковними братствами139. 

7. Акцент на Новому Заповіті (євангельськість). Гуманістичні традиції, 

європейськість і знаціональнення обрядів в Україні формувалися під впливом 

такої характерної риси Українського православ'я, як євангельськість. Під 

останнім ми розуміємо регулювання внутрішнього життя Церкви, 

витлумачення другорядних канонів Церкви, впровадження обрядів і звичаїв 

тощо на основі власного прочитання Святого Письма – акцентуації на Новому 

Заповіті. Так, виходячи із тексту Євангелія: «Цих Дванадцятьох Ісус вислав, і 

їм наказав, промовляючи: ... але йдіть раніш до овечок загинулих дому 

Ізраїлевого» (Мт. 10:5-6) та інших подібних висловлювань Ісуса та його учнів, 

основною лінією праці українського духовенства були такі настанови: 

служити своєму народові – то служити Богові; шанувати потрібно всіх святих, 

але насамперед своїх тощо. 

Поява в Україні нових чи оригінальне виконання загальноприйнятих 

церковних служб, обрядів, треб теж значною мірою пов’язане із цією рисою 

Церкви. Саме так виникла служба, яку відправляли у всі п’ятниці Великого 

посту. Під час цих служб, як і під час утрені Великої п’ятниці, читались 

Євангелія. Називались вони «Пасії» (Страсті Господні). На цих службах 

виступали провідні богослови і проповідники. Безперечно, що Пасії не могли 

виникнути без богословського обґрунтування. 

8. Однією із найважливіших рис Українського православ’я є його 

соборність (соборноправність). Тут відсутній абсолютизм влади його 

предстоятеля. Участь у вирішенні питань церковного життя нарівні з ним 

священнослужителів і мирян. Цей аспект УП донедавна всіляко ігнорувався 

предстоятелем УПЦ КП митрополитом Філаретом 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що ми не повинні ідентифікувати 

Українське православ'я якимось націоналістичним ухилом у православ'ї, тим, 

що нині називають етнофілетизмом. Ідея Українського православ'я – це 

наднаціональна цінність, бо Київ – це те місце в історії і культурі, де 

                                                           
138 Болховитинов Е.А. (митрополит Евгений). Описание киевософийского собора и иерархии. Kиев, 

1825. Документи. С. 6-7. 
139 Українське народознавство. Львів, 1994. С. 481.  
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вселенське і національне знаходяться в живій та органічній єдності. Місце, де 

неможливо забути про елліністичні чи візантійські джерела нашої нинішньої 

релігійної культури. 

 

4:2 Витоки української релігійно-культурної ідентичності  

з Київського християнства  

 
Основоположні засади формування української релігійної і культурної 

ідентичності у розвитку Київського християнства обґрунтовані Київськими 

митрополитами Іларіоном і Климом Смолятичем в опрацьованій ними 

концепції вселенського поширення християнства з урахуванням національних 

особливостей кожного народу. На цьому тлі досліджується становлення києво-

руської (тобто української) еклезіології, яка не знайшла свого продовження в 

Московському християнстві. У цьому контексті осмислюється становлення 

самостійної і самочинної церкви Руси-України і протидія цьому процесу з 

боку Московії і Візантії. Християнство Руси-України у розумінні Іларіона і 

Клима Смолятича засвідчило притаманні йому особливості: 

ранньохристиянську орієнтацію, євангелізм, паулінізм, софійність, 

автокефальність і патріотичну ментальність. 

Основоположні засади Київського християнства були проголошені 

Іларіоном у його визначному творі «Слові про Закон і Благодать»140. 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 

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. А 

місцем його проголошення 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 

Київській141. 

                                                           
140 Іларіон. «Слово про Закон і Благодать» (Літературний переклад С. В. Бондара) // Філософська 

думка. 1988. № 4. 
141 Нікитенко Н. М. Про час і місце проголошення Іларіоном «Слова про Закон и Благодать // 

Наукові записки. Сер.: Історичні науки. 2003. Т. 21.  
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Якщо ця гіпотеза буде прийнята як реальна історична даність, то у 

2022 р. Україна могла б відзначити тисячоліття «Слова про Закон і Благодать», 

яке стоїть біля витоків оригінальної вітчизняної літератури і є вагомим 

богословсько-філософським твором періоду Київської Русі, в якому 

висвітлюються витоки української релігійної і культурної ідентичності. 

Особливості культурної і релігійної 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 Русі-України 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 евроінтеграції, відзначалася діалогічністю й толерантністю. 

Проте, коли домініканці, які вільно проводили місіонерську діяльність в 

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 києво-

християнської духовності142. 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 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 

                                                           
 
142 Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні : в 2 т. Рим; Нью–Йорк, 1965. T. 1: До р. 1353. 
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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 

Мойсеєвого 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»)143. 

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»144. 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 

                                                           
143 Там само. С. 596. 
144 Шмеман А. Исторический путь православия. Нью-Йорк, 1954. С. 346. 



134 

 

переконанням Федотова, в Московському християнстві, яке було зовсім 

іншим, часто протилежним до Київського християнства145. 

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 співвідношення 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 

взаємозумовленості: 

– 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-русьскої ментальності чужих 

форм сповідування релігії; 

– в обґрунтуванні зародженого на Русі-Україні особливого типу 

національної самосвідомості. 

Спираючись на ці богословські й історико-філософські основи, 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 

загально-народні справи. На цій засаді ґрунтувався патріотизм Київського 

християнства. Незалежність в управлінні церквою була його вимогою, бо саме 

в такий спосіб 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 в шати 

церковного імперіалізму. 
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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 – 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»146. Саме тому києво-руські 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 і 

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». 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 князю 

Володимиру папою Іваном XV (985-996) з нагоди хрещення Русі. Відтак 

позиція соборних єпископів, від імені яких промовляв Чернігівський єпископ 
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Онуфрій, була маніфестацією вселенськості й автокефальності Київського 

християнства, всупереч волі 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 

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 княза 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 самостійності 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. На завершення цієї трагічної 

сторінки змагань Київської церкви за свою незалежність і самостійність знову 

надамо слово першому її митрополиту-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 виключності. 

«Візантійській теорії вселенської церкви, – підкреслює авторитетний 

російський дослідник культурно-історичних процесів на Русі Д. С. Лихачов, – 

Іларіон протиставляє своє вчення про рівність усіх народів, свою теорію 
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всесвітньої історії як поступового і рівного залучення усіх народів до культури 

християнства»147. Митрополит Іларіон обґрунтовував свою теорію, доводячи, 

що нові народи, які прийняли християнство, 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». «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 зверхності, російський дослідник суспільно-політичної 

думки Давньої Русі (XI-XVIІ ст.) І.У. Будовніц зазначив: «Іларіон висуває 

Східноримській імперії 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»148. Відтак «не варті благодаті й істини» ті, що разом з візантійськими 

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»149. Іларіон, без сумніву, був 

блискучим виразником ідентичності національної самосвідомості саме 

русичів-українців. 

Історіософ і глибокий знавець всесвітньої історії християнства, Іларіон 

вважав, що не з апостольською проповіддю Андрея Первозваного 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-Русьської, а отже, Української Церкви. 

 

                                                           
147 Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва, 1947. С. 57. 
148 Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси. Москва, 1960. С. 71.  
149 Жданов И. Н. Сочинения. Санкт-Петербург, 1904. С. 56. 
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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 

передхристиянської 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 й 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 

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 Велетрійським. 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». 
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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 на слов'янську мову 

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 їхніх 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. 

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 відхил 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 Павла150. 

Разом з рисами християнського універсалізму, толерантного ставлення 

до різних релігійних центрів, антимесіанства і антицезаропапізму, власного 

слов'янського обряду і богослужбової мови, християнству перших віків в 

Україні були також притаманні ранньо-християнська орієнтація, 

патріотичність, євангелізм, паулінізм, софійність. 

Ранньохристиянська орієнтація і патріотизм покладені в основу 

Іларіонового «Слова про Закон і Благодать», присвяченого утвердженню Руси-

України як великої держави. Спрямований проти зовнішніх ідеологічних 

                                                           
150 Історія релігії в Україні : у 10 т. Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / За ред. 

Б. Лобовика. Київ, 1996. С. 232. 
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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 Константином, 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 навернених нею народів до 

християнської віри своїми васалами і підданими. Стратегія паулінізму щодо 

держави і церкви та їхніх 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 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. Їхня особливість характеризується як 

софійний спосіб богословствування і філософствування. Ця теоретико-

методологічна 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. 
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іменами М. Бердяева, JI. 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 «Софія-

мудрість». Цей символ допускає плюралістичний характер софійності, суть 

якої розкривається в такій парадигмальності151: 

 – 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 

вгору («сходження нас») і рух вниз («сходження до нас»). Звідси походить 

іпостасна природа Софії, яка не ототожнюється ні з однією 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. В такий спосіб 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 

логічно-розсудливих 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 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 оберегу. 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 

                                                           
151 Історія релігії в Україні : у 10-ти т. Т. 2: Українське православ’я / За ред. П. Яроцького. Київ, 

1997. С. 32-33. 
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християнстві. З вшануванням 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. Відтак у Київському християнстві був абсолютизований 

язичницький культ жіночого божества, богині-землі, богині-матері, і через 

софіологічний підхід була виправдана його наявність в 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 в контексті універсалізму і толерантності, що сприймалося князем 

Володимиром як «світле євангельське християнство»152. 

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» 153. Посилання Климента на 

Григорія Богослова й Івана Златоуста, апеляція як 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»154. Клим Смолятич реабілітує 

                                                           
152 Там само. 
153 Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва, 1947. 
154 Історія релігії в Україні : у 10-ти т. Т. 2: Українське православ’я / За ред. П. Яроцького. Київ, 

1997. С. 20-21. 



143 

 

пізнання, розум людини, стверджує, що для пізнання Бога треба дослідити 

природу, світ. В такий спосіб 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. 

Виснуємо: 

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 в такий спосіб 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 підтверджувалося опрацьованою Іларіоном 

концепцією становлення вселенського християнства у культурах усіх народів 

без винятку, що було цілком протилежним прагненням середньовічних церков 

– Візантійської й 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 – Александрійського, 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 
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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 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 

жодного продовження в Московському християнстві, яке було і залишилося 

зовсім іншим. Християнство в Руси-Україні своїми особливостями, 

притаманними йому у 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 і 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 ХУІ ст. Київська 

митрополія була в занепаді, дезорганізована і деморалізована, що й привело 

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 (168  р.) 

її було поступово зліквідовано і перетворено в рядову єпархію. Церковне 

життя в Україні уніфікувалося за московськими зразками, 

денаціоналізувалося, зросійшувалося. 

7. Досвід цих століть є повчальним і дає багато фактів для роздумів і 

порівнянь, спонукає до прийняття виважених рішень в світлі набуття 

втраченої Православною церквою в Україні автокефальності в сучасних 

умовах. 
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4:3 Православ’я як визначаючий фактор становлення 

азійського вектору розвитку України у XVIІ-ХVIІІ століттях  

Культурно-цивілізаційний вибір України – складне питання ще й тому, 

що нині у світовій та українській цивіліографії не існує єдиного бачення 

цивілізаційних моделей та України у цих моделях. Так, група українських 

вчених НАН України (С. І. Пирожков, О. М. Майборода, 

Ю. Ж. Шайгородський та ін.) запропонувала таку типологію цивілізацій155: 

китайсько-далекосхідна, індійсько-південноазійська, мусульмансько-

афроазіатська та макрохристиянська. Остання цивілізація, на думку авторів, 

поділяється на такі три цивілізаційні складові: центрально–

західноєвропейсько-північноамериканська («західна», включаючи 

Австралію та деякі інші території), латиноамериканська і православно-

східнослов’янська156. Таким чином, Україна і надалі, через домінуючу тут 

релігію, «вписується» авторами цього дослідження у традиційну для світової 

історіографії т.зв. «східноєвропейську православність».  

Як бачимо, сучасні українські дослідники намагаються відійти від 

типології, яка прив’язана до релігійних (світоглядних) переконань, хоча й 

допускають правомірність і такої систематизації. Як зазначається у 

дослідженні, на основі трьох світових релігій сформувалися різні 

ментальності, які й є основою різних цивілізаційних світів: східний або 

буддійський (індійсько-південноазійська та китайсько-далекосхідна 

цивілізації); християнський, складовими якого є протестантська або 

північноатлантична цивілізація, католицька або південноатлантична 

цивілізація та православна цивілізація; мусульманський цивілізаційний 

світ157. 

Проблема осмислення цивілізаційних процесів та місця в них України 

цікавила і цікавить також й інших вітчизняних учених, серед яких відзначимо 

доробок професорів С. Кримського158, Ю. Павленко та Ю. Пахомова159, 

С. Пирожкова і Н. Хамітова160 та ін., які тісно пов’язували внутрішню 
                                                           
155 Вперше більшість елементів цієї цивілізаційної моделі була обґрунтована у тритомнику 

«Цивілізаційна структура сучасного світу» за редакцією Ю. Пахомова та Ю. Павленко. Див.: 

Цивилизационная структура современного мира : в 3-х т. Т. 1: Глобальные трансформации 

современности. Киев : Наук. думка, 2006. 687 с.; Т. 2: Макрохристианский мир в эпоху 

глобализации. Киев : Наук. думка, 2007. 692 с.; Т. 3. Кн. 1: Мусульманско-афразийская и индийско-

южноазиатская цивилизации. Киев : Наук. думка, 2008. 544 с.;  Т. 3. Кн. 2: Китайско-

дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные 

трансформации и уроки для Украины. Киев : Наук. думка, 2008.  
156 Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь. Київ : 

НАН України, 2016. С. 9.  
157 Там само.  
158 Кримський С. Б., Павленко Ю. В. Цивілізаційний розвиток людства. Київ : Фенікс, 2007.  
159 Див.: Цивилизационная структура современного мира / Пахомов Ю. Н., Павленко Ю. И. (ред.)  в 

3-х т. Киев : Наук. думка, 2006-2009.  
160 Пирожков С. І., Хамітов Н. В. Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних 

можливостей // Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 45–52. 
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цілісність соціокультурних та ментальних проявів етносу/народу в межах 

конкретної цивілізації із її внеском у розвиток цієї цивілізації та взаємодію з 

іншими цивілізаційними проектами.  

Вплив православ'я на цивілізаційний розвиток і перспективу України 

по-різному оцінювалася цими дослідниками. Проте загалом українська 

історіографія фактично продовжує традицію, вже напрацьовану 

закордонними дослідниками. На наш погляд, проблемою тут є те, що, 

вважається, що Україна не перебуває в епіцентрі жодної з цивілізацій, 

позбавлена самобутності. Фактично українцям відводиться роль периферії не 

лише «євроатлантичної», але й «православної» цивілізацій. Проте навіть 

політичні події останніх років та проблема визнання Православної Церкви 

України (загроза розколу світового православ'я через «українське питання») 

свідчать про неточність чи навіть хибність таких підходів. В основі такої 

помилковості є той факт, що дослідники не вирізняють Українське 

православ'я чи Україну загалом зі «східноєвропейської православної 

цивілізації», про яку багато писали (у різних варіаціях і з різним розумінням) 

М. Данилевський 161, А. Тойнбі 162, С. Ґантінгтон 163, О. Шпенглер 164 та інші 

дослідники. Україна у цих дослідженнях фактично «розчиняється» у 

московсько-російській ідентичності, що спричиняє хибне розуміння ролі 

Московії/Росії не лише у Вселенському православ'ї, але й у політичних 

процесах світу загалом.  

Адже згадана «східноєвропейська православність» заявила про себе як 

про цивілізаційний чинник лише після влиття у неї української культури, 

духовності та, зрештою, чисельного людського фактору (внаслідок 

добровільного чи примусового переселення). Саме українці (клір та світські 

особи) фактично до повалення царату у 1917 р. (і значною мірою – в 

радянські часи), були ідеологами і ядром згаданої «східноєвропейської 

православності». З оголошенням незалежності України і швидким 

спаданням, передусім інтелектуальної та демографічної підтримки 

Московії/Росії, був фактично запущений незворотний процес демонтажу цієї 

цивілізації саме як православної 165. І нині, з початком у 2014 р. чергової 

російсько-української війни, ці процеси лише прискорюються. Росія давно 

вже шукає свій власний «азійський шлях» 166, в якому, судячи із 

демографічної ситуації, православ'я у найближчі десятиліття має не дуже 

великі шанси залишатися домінуючою релігією. 

У цьому плані слід віддати належне А. Тойнбі, який залишає за 

Україною окремішність (західно-православна субцивілізація) у складі 

                                                           
161 Сборник политических и экономических статей Н. Я. Данилевского. Санкт-Петербург, 1890. 
162 Тойнбі А. Дослідження історії : в 2-х т. Київ : Основи, 1995. 
163 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 33–48. 
164 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Москва, 1993. 
165 Див.: Аджемоглу Д. Чому нації занепадають. Київ : Наш Формат, 2016.  
166 Пыжиков А. В. Славянский разлом: украино-польское иго в России. Москва, 2017. 
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«православної цивілізації християнського цивілізаційного світу», до якої він 

відносить також і Росію та Білорусь. Проте підґрунтя такої окремішності 

А. Тойнбі виводить швидше як «відхід» від православ'я 167. На відміну від 

А. Тойнбі, С. Гантінґтон бачить Україну серед т.зв. «розколотих» цивілізацій 

регіонального чи локального рівня. Українське суспільство, вважає він, 

об´єктивно розколоте, адже перебуває на перехресті трьох цивілізаційних 

потуг – західноєвропейської, євразійської та ісламської цивілізацій168. 

Погоджуючись із цією думкою, зазначимо, що ця ситуація, звичайно ж, не є 

унікальною у світі (достатньо згадати досвід Мексики, Туреччини, Японії 

та ін.), але змушує робити превентивні підготовчі заходи перед 

впровадженням будь-яких нових ідей/парадигм.  

Проте обидва мислителі сходяться в тому, що значна частина України 

належить до євразійської (московсько-православної) цивілізації, яка 

протистоїть іншій українській цивілізаційній самоідентифікації – 

євроатлантичній. З цим важко не погодитися, адже історія незалежної 

України все більше підтверджує цю тезу. Дуже вже явними є декларації 

керівництва країни (і навіть пересічних громадян) щодо своєї орієнтації на 

західну цивілізаційну модель і реальні практики, що супроводжують ці 

декларації.  

Що ж нині пропонується російськими церковними та світськими 

ідеологами на противагу чи підтримку ідей «православної цивілізації», куди, 

на їхню думку, входить і Україна? Окрім намагання подати українську 

культуру як периферійну до російської, а український народ як частину 

російського (із зіпсованою російською мовою), сучасні російські 

політологи/богослови фактично намагаються нав’язати світовій громадській 

думці «уявлення про Росію як про окрему цивілізацію, що розвивається своїм 

особливим шляхом». Оскільки ця цивілізація базується на «православній 

ідентичності», то «Церква стає інститутом, що закріплює російську 

унікальність та ідентичність» 169.  

Цим політизованим уявленням про цивілізаційний процес намагаються 

протистояти українські дослідники, які, поряд із загальними уявленнями про 

цивілізаційний процес на теренах України (характеристика цивілізаційної 

структури сучасного світу) 170 намагаються також означити ті чинники, які 

впливали на культурно-цивілізаційний вибір українського народу у часовій 

                                                           
167 Тойнбі А. Дослідження історії : в 2-х т. Київ : Основи, 1995. 
168 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 33–48. 
169 Филатов С. Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверенная демократия // Религия 

и конфликт / под ред. А. Малашенко и С. Филатова. Москва : Центр Карнеги, 2007. С. 22. 
170 Див.: Пахомов Ю. Н., Павленко Ю. В. Цивилизационная структура современного мира : в 3-х т. 

Киев : Наукова думка, 2006-2007. Т. 1: Глобальные трансформации современности. 2006; Т.2: 

Макрохристианский мир в эпоху глобализации. 2007.  
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та територіальні ретроспективі 171. Зрозуміло, що таке чутливе для Московії 

питання не могло залишитися поза увагою (і критикою української позиції) 

російських дослідників. Науковий (швидше – науково-політичний) пошук 

провідних російських науковців фактично формував і надалі формує 

підґрунтя російського «месіанства» на цивілізаційному рівні (обґрунтування 

унікальності російської православно-слов’янської цивілізації). Йдеться про 

праці Б. Єрасова 172, С. Удовіка 173, С. Філатова 174, Є. Черняка 175, І. Яковенка 
176, Ю. Яковця 177 та ін. 

Чому питання витрактування цивілізаційної належності є таким 

важливим (дратівливим) для наших сусідів (і не лише із РФ)? Справа в тому, 

що цивілізаційний вибір безпосередньо впливає на геополітичний вектор 

розвитку країн, оскільки це не лише вибір свого місця у світі, але й «вибір 

парадигм і стратегій реалізації власного розвитку у світі, що може бути 

трактовано як реальна національна ідея» 178. Зрозуміло, що цей вибір є суто 

індивідуальним і об’єктивно несе певний конфліктний потенціал у випадку 

претендування країн на одну історичну (територіальну, культурну тощо) 

спадщину.  

Зазначимо, що ідентифікація культурно-цивілізаційної ідентичності 

українців може відбуватися кількома шляхами. Передусім це 

самоідентифікація та самоусвідомлення своєї присутності у Європі та світі 

загалом (аспект історичного минулого, сучасного й спрямованості у 

майбутнє). А також зовнішня ідентифікація – чужий та його самість (чужий 

як інший). В обидвох аспектах православ'я (як чинник культурно-

цивілізаційного вибору) в Україні відігравало різну роль, оскільки було 

складовою різних цивілізаційно-культурних проектів (візантійського, 

українського, московського).  

Це лише підтверджує тезу про те, що цивілізаційний вибір – процес 

перманентний та такий, що потребує постійного підтвердження. Адже він не 

може не коригуватися під тиском геополітичних чи навіть 

внутрішньополітичних (об’єктивних чи суб’єктивних) обставин (передусім – 

                                                           
171 Див.: Глотов Б. Б., Вітер Д. В.  Культурно-цивілізаційний вибір українського народу. Київ : 

Академія мистецтв України, 2009; Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія 

дії: національна доповідь. Київ, 2016 та ін.  
172 Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке (очерки общей теории). Москва : 

Наука, 1990.  
173 Удовик С. Л. Православно-русская субцивилизация; Западно-православная субцивилизация // 

Глобализация: семиотические подходы. Москва : Рефл-бук, 2002. С. 69-148.  
174 Филатов С. Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверенная демократия // Религия 

и конфликт. Москва : Центр Карнеги, 2007. С. 15-46. 
175 Черняк Е. Б. Цивилиография: наука о цивилизации. Москва : Международные отношения, 1996. 
176 Яковенко И. Украина: религиозно-цивилизационная составляющая политических конфликтов // 

Религия и конфликт. Моска : Центр Карнеги, 2007. С. 47-84. 
177 Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Москва : Экономика, 2003.  
178 Див.: Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь. 

С. 7. 
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формування певного культурного середовища, базових ідей тощо). Тобто 

йдеться не лише про політичне коригування розвитку православ'я 

(перебування на службі в імперії), але й про формування певного світогляду 

та переконань як кліру, так і вірян, яке у різні історичні періоди розвитку 

України було різним у православних церквах, що розвивалися на теренах 

країни.  

Системна криза цивілізаційної самоідентифікації, яка притаманна і 

Україні в силу зазначених обставин, нині поглиблюється у зв’язку із 

глобалізаційними процесами, які з кожними роком стають все відчутнішими. 

Проте тиск глобалізації в Україні частково стримується домінуванням тут 

православ'я (64,9% українців, які себе ідентифікують із цією конфесією) 179, 

яке, відповідно до принципів своєї ієрархічної побудови (федерація 

незалежних церков) та постійного балансування на межі розбудови 

національних церков і єресі етнофілетизму, загалом є антиглобалізаційним 

проектом.  

Проте ми повинні враховувати, що дві концепції православ'я 

(українське та московське), що нині наявні в Україні, формують чи не 

протилежний цивілізаційний вибір українців. Йдеться передусім про вибір 

(на основі архетипів культури й особливостей ментальності населення) 

цінностей, які формують внутрішньо- та зовнішньополітичні пріоритети 

суспільства, а, відтак і держави. Відтак ми бачимо різні стратегії та 

парадигми реалізації власного поступу у світі – проєвропейську та 

проазійську (така розділеність лише підтверджує висновки А. Тойнбі та 

С. Ґантінгтона). Тому роль православ'я в корекції цивілізаційного розвитку 

України і на нинішньому етапі розвитку країни може бути (як це вже було не 

раз в історії) суттєвою. Як зазначає академік С. Пирожков, «цивілізаційний 

вибір країни означає певну корекцію цивілізаційного розвитку», формування 

нового цивілізаційного проекту, в якому і буде «визначено спосіб життя та 

цінності як усвідомлені орієнтири суспільства і держави» 180. 

Православ’я в історії України кілька разів відігравало роль базового 

чинника культурно-цивілізаційного вибору. Вперше це сталося ще у часи 

Володимира Великого, коли візантійський (східнохристиянський чи 

православний) вектор визначив долю Руси-України як християнської (що 

було у той час синонімом європейської чи високорозвинутої) держави.  

Іншим поворотним пунктом української цивілізаційної історії, де 

головну роль відіграло православ'я, були події національно-визвольної війни 

1648 року, коли, за словами Богдана Хмельницького, слід було йти під руку 
                                                           
179 Див.  соціологічні дослідження релігійних уподобань населення України, проведені у листопаді 

2019 р. Фондом ім. О. Разумкова: Держава і церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи 

розвитку відносин (інформаційні матеріали). URL: http://razumkov. org.ua 

/uploads/article/2019_Religiya.pdf       
180 Пирожков С. І. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (Стенограма 

наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) // Вісник Національної 

академії наук України. 2017. № 6. С. 42-50. 
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«царя православного» 181. Така ідея виникла не сама собою – її готували 

тодішні православні ідеологи. Так, у 1622 р. єпископ Ісая Копинський 

запропонував російському царю прийняти православне населення Малої Русі 

в підданство російського государя. У 1624 р. про те ж просив митрополит Іов 

Борецький 182. І ці меседжі, на жаль, поступово стануть домінуючими у 

суспільно-політичному налаштуванні кліриків Київської митрополії, попри 

загальне несприйняття в Україні звичаїв та принципів розбудови 

Московської церкви.  

Ми можемо говорити про масу запобіжників, які Б. Хмельницький 

намагався внести у свої домовленості із Московським царем. Проте, як ми 

знаємо з історії, це не спрацювало183. В Україні у той час було фактично три 

основні шляхи розвитку: промосковський (Б. Хмельницький); пропольський 

(Іван Виговський) та протурецький (Петро Дорошенко).  

Слід зазначити, що альтернативні московському шляхи подальшого 

розвитку України були достатньо реальні. Зокрема, згідно із укладеним 

гетьманом Іваном Виговським Гадяцьким договором із Річчю Посполитою 

(1658 р.), козацька Україна мала стати Великим князівством Руським, 

складовою Речі Посполитої (разом із Короною та князівством Литовським) 
184. Проте тут на перешкоді стали амбіції поляків, які не вважали козаків собі 

за рівню та не хотіли прирівняти православних до католиків 185. Відтак 

Гадяцькі статті були значно скорочені, що викликало справедливий протест 

низового козацтва, а згодом – і відставку гетьмана.  

«Східний вектор» (Османська імперія) стає домінуючим у зовнішній 

політиці гетьмана Петра Дорошенка, радником і близьким другом якого був 

митрополит Йосип Тукальський. Визнання протекторату Османської Порти, 

на яке погоджувався гетьман, окрім політичних та економічних умов, 

передбачало встановлення особливого статусу для православної церкви. 

Зокрема висувалася умова не перетворювати у мечеті православні храми, а 

Київського митрополита призначати лише за згодою Константинопольського 

патріарха. До речі, інтереси останнього також були враховані в умовах 

протекторату – козаки просили, щоб патріарха не можна було усувати з 

                                                           
181 Лист Богдана Хмельницкого, посланный из Черкас царю Алексею Михайловичу, с сообщением 

о победах над польским войском и желании украинского народа объединиться с Россией 8 июня 

1648 г. // Под стягом России: Сборник архивных документов. Москва : Русская книга, 1992. С. 33-

34. 
182 Див.: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Москва, 1872. Т. 7. С. 196. 
183 Історичний ракурс розвитку українсько-російських відносин // Україна і Росія у системі 

міжнародних відносин: стратегічна перспектива / За заг. ред. С. І. Пирожкова. Київ : НІПМБ, 2001. 

С. 43-100. 
184 Див.: Степанков В. С. Виговський Іван Остапович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ : Наук. думка, 

2003. Т. 1. С. 502-503. 
185 Див.: Включення Української Православної Церкви в Московський Патріархат // Релігія в історії 

і духовності українців. Вибрані праці Юрія Мулика-Луцика / Упорядник і наук. ред. проф. 

А. Колодний. Київ : УАР, 2019. С. 121-145. 
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посади за бажанням світських володарів, а нового патріарха мав обирати 

архієрейський собор церкви.  

Константинопольський патріарх Мефодій надав митрополиту Йосипу 

Тукальському благословенну грамоту на Київську митрополію з тим, що інші 

особи не можуть носити такий титул. Митрополит отримав також і 

відповідний фірман султана 186
. Зусилля П. Дорошенка увінчалися успіхом – 

у 1672 р. Річ Посполита під тиском Османської Порти визнала Україну 

самостійною державою. Проте османи не дотримувалися умов протекторату, 

збирали данину і руйнували православні храми. Тому після смерті 

митрополита Йосипа у 1675 р. П. Дорошенко остаточно розчарувався в 

Османській Порті і зрікся булави (навіть прийняв присягу на вірність 

московському цареві). Київський митрополичий престол на багато років 

залишився вакантним.  

Таким чином, альтернативні московському шляхи подальшого 

розвитку України викликали у той час (Руїна) розчарування як еліти, так і 

пересічного населення країни. Голослівні заяви московських чиновників про 

«захист православ'я» відіграли фактично ключову роль у тому, що «русини 

релігії грецької» потягнулися «під руку царя московського». Відтак, 

релігійний чинник (православ'я) став визначаючим для подальшого 

цивілізаційного розвитку України. Ставши складовою Московського царства 

(імперії), Україна на три століття фактично перетворилася на поле 

розгортання релігійно-політичної месіанської ідеї «Москви – Третього 

Риму». Київське православ'я стає ключовим чинником у становленні 

«східноєвропейської православності» – азійського (московського) 

православ'я із хворобливими претензіями на першість у всьому 

православному світі. 

Без врахування зазначеного контексту культурно-цивілізаційного 

вибору України, а йдеться, власне, про передісторію питання, яким чином 

Київська митрополія, а з нею і вся Україна, опинилися в 

московському/азійському етноконфесійному просторі, є незрозумілою й 

боротьба українців за визнану автокефальну церкву на початку і наприкінці 

ХХ століття. Адже спроби українців із початку ХХ ст. створити власну 

автокефальну Церкву (протистояння ідеям «Москви-Третього Риму», 

повернення до старих до московських звичаїв, української мови в 

богослужінні, відновлення української культури, традицій, звичаїв, УАПЦ як 

прихисток старшин УНР тощо) – це усвідомлені чи неусвідомлені спроби 

вийти із непритаманної українській ментальності культурно-цивілізаційної 

парадигми.  

 

                                                           
186 Див.: Єпископ Кирило (Михайлюк). Київський митрополит Йосип (Нелюбович-Тукальський) та 

його протидія московський духовній експансії // Юрисдикційний статус Київської православної 

митрополії у 1686 році: богослівʼя, канонічне право та культурно-історичний контексті / За 

загальною ред. проф. О. Сагана Київ, 2019. С. 107. 
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4:4 Українська православна автокефалія ХХ століття як спроба 

виходу українців із московського етноконфесійного ярма 

ідентичності 
 

Із початком незалежності України питання конфесійної приналежності 

особи поступово пересувається із зони особистісного вибору у зону певних 

соціальних орієнтирів. Зростає також значимість загальнокультурної та 

громадянської ідентичності. Церква активно шукає собі місце у цих процесах. 

Навіть, на думку деяких російських публіцистів, фактично нині в Україні 

конфесійна приналежність «набула функції цивілізаційного та політичного 

маркера, що відображається на багатьох подіях та риториці, де залучені 

релігійні інституції»187. 

Повернення релігії до сфери культурно-духовного життя незалежної 

України, що відбувалося на фоні певного релігійного «вибуху», 

супроводжувався певними несподіваними (як для віруючих людей) 

наслідками. Зокрема, у царині розвою православ’я фактично йдеться не лише 

про ідеологічні, але й фізичні прояви (фізичне насильство, блокування зміни 

юрисдикцій тощо) у протистоянні месіанської ідеології «Москви – третього 

Риму» (та її нинішньої видозміненої версії – концепту «русского міра») зі 

спробами українців змінити (відновити) свою культурно-цивілізаційну 

парадигму. Причому ці процеси розпочалися ще наприкінці ХХ ст., після 

відновлення в країні структур автокефальної православної церкви. Тоді цьому 

відновленню протистояв глава екзархату Московського патріархату в Україні 

митрополит Філарет, який із 1966 р. очолював структуру Моспатріархату в 

Україні. Згодом митрополит Філарет, зазнавши особистісних переслідувань 

від керівництва своєї церкви, об´єднався із тодішньою УАПЦ, що й призвело 

до утворення УПЦ Київського Патріархату. 

Фактично із відновленням в Україні структур УАПЦ, а згодом – 

формуванням інституцій УПЦ КП, можна говорити про початок реанімації 

православно-українофільської ідентичності, яка почала активно протистояти 

так званій «східноєвропейській православній цивілізації», про яку багато 

писали свого часу вже згадані у попередньому параграфі М. Данилевський, 

А. Тойнбі, С. Гантінґтон, О. Шпенглер та ін. Проте зазначені автори фактично 

не виділяли у згаданій цивілізації власне «український чинник», що 

призводить до хибного розуміння ролі Московії/Росії у цивілізаційних 

процесах, які відбуваються не лише у Вселенському православ'ї, але й у 

політичних процесах світу загалом.  

Московський патріархат у всі часи свої історії намагався прислужувати 

владним структурам Московії/Росії. Не став винятком і час після розпаду 

Радянського Союзу. Московська патріархія (як керівний орган церкви) 

                                                           
187 Див.: Яковенко И. Украина: религиозно-цивилизационная составляющая политических 

конфликтов. Москва : Центр Карнеги, 2007. С. 47-84. 
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фактично проголосила своєю доктриною «захист інтересів росіян і 

співвітчизників за кордоном» (у такій трактовці це фактично є відкритим 

проявом єресі етнофілетизму). Однією із організаційних форм такої діяльності 

стало проведення Всесвітніх Російських Народних Соборів, які, не без 

фінансової участі владних структур, проводяться на базі церковних 

інституцій. Своєрідним кредо такої діяльності є «збирання русского міра», що, 

за словами тодішнього міністра закордонних справ РФ І. Іванова, «є спільною 

справою Російської держави та Російської Православної Церкви»188. В 

контексті розгляду нашої теми ми можемо констатувати, що така діяльність 

Московського патріархату є неприхованим намаганням світської влади 

Російської Федерації використати потужний інструмент православної церкви 

для утримання України у московсько-російській цивілізаційній зоні (у царині 

своєї ідентичності). 

Яким чином працював/працює цей механізм? Передусім йдеться про 

алогічне розширення зони діяльності/впливу адептів Московського 

патріархату і вихід їх інтересів у політичну площину. В такий спосіб було 

сформовано явище, яке у рішеннях Архієрейського Собору УПЦ МП, що 

відбувся 21 грудня 2007 р. у Києво-Печерській Лаврі, було означене і 

засуджене як «політичне православ'я»189 (суть цього явища нині достатньо 

повно висвітлив у своєму дослідженні архімандрит Кирило Говорун190).  

Митрополит Володимир (Сабодан) намагався утримати УПЦ МП за 

свого предстоятельства поза політикою. Він зазначав, що так зване «політичне 

православ'я», з точки зору якого часто «виступають деякі навколоцерковні 

діячі, є дуже небезпечним явищем, яке відводить людей від Православ'я, як 

воно передане нам Отцями Церкви». «Воно розпалює політичні пристрасті, 

провокує непокору ієрархії, вносить розбрат в Церкву. Наголошую, що наша 

Церква є поза політикою»191. Проте ці спроби були майже повністю 

нівельовані його наступником митрополитом Онуфрієм, про що нижче.  

Коли ми говоримо про нинішній вплив православ'я на цивілізаційний 

вибір України, то передусім повинні аналізувати зусилля церков із відриву чи 

утримання України у силовому полі Російської Федерації («русского міра», 

«східноєвропейської православної цивілізації» тощо). Складових цього 

процесу достатньо багато:  

– сприяння/протидія євроінтеграційним зусиллям;  

                                                           
188 Выступление Министра иностранных дел России И. С. Иванова на VIII Всемирном Русском 

Народном Соборе, Сергиев Посад, 3 февраля 2004 г. URL: https://mospat.ru/archive/2004/02/6352/ 
189 Звернення Собору єпископів Української Православної Церкви до її вірних чад. URL: http:// 

orthodox.org.ua/article/zvernennya-soboru-%D1%94piskop%D1%96v-ukra% 

D1%97nsko%D1%97pravoslavno% D1%97-tserkvi-do-%D1%97%D1%97-v%D1%96rnikh-chad-1 
190 Говорун Кирило, архімандрит. Політичне православ'я. Київ : Дух і Літера, 2019. 152 с.   
191 Виступ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира на Архієрейському 

Соборі Української Православної Церкви. 21 грудня 2007 р. URL: 

http://orthodox.org.ua/article/vistup-blazhenn%D1%96shogo-mitropolita-ki%D1%97vskogo-%D1%96-

vs%D1%96%D1%94%D1%97-ukra%D1%97ni-volodimira-0 
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– негативне ставлення до вступу України в НАТО;  

– антинаукова оцінка та витрактування української історії, її героїв;  

– зусилля із відновлення у храмах української мови та традицій (зокрема й 

відновлення української вимови у церковнослов´янській мові); 

– оцінка православними (кліриками та інституціями) Помаранчевого 

Майдану та Революції Гідності;  

– оцінка явища та душпастирська праця у зонах військової агресії 

Російської Федерації проти України (анексованого Криму, 

підконтрольних чи захоплених районів Донбасу);  

– інтенсивність та спрямованість соціальної роботи;  

– участь у волонтерській роботі, зборі продуктів та інших необхідних для 

військових засобів і речей; 

– співпраця із силовими структурами України (капеланське служіння, 

моральна підтримка, виховна робота у війську і т.п.).  

Саме в аспекті цивілізаційного вибору України більшість дослідників і 

оцінюють Помаранчевий Майдан 2004-2005 років та Революцію Гідності 

2013-2014 років. І якщо перший Майдан постає як протест проти фальшування 

виборів і потім переростає у своєрідну боротьбу ідентичностей (української та 

московитської), то Революція Гідності одразу й розпочиналася як Євромайдан 

– боротьба за європейське майбутнє України і недопущення втягування 

України у т.зв. «Митний союз» (фактично спроба РФ відновити Радянський 

Союз у новітньому варіанті).  

Кожна відмова українських політиків чи навіть чиновників найвищого 

рангу (Президент, прем´єр-міністр та ін.) декларувати поступ України в 

Євросоюз зустрічав негайну підтримку заполітизованих ієрархів УПЦ МП та 

їх московського керівництва192. Клірики цієї церкви намагалися звертати і 

акцентували увагу своїх вірян на недоліках європейського вибору. Особливо 

часто педалювалася тема «содомітів Європи», намагалися довести, що 

європейці обрали антихристиянський шлях духовного розвитку і що рух до 

Євросоюзу та НАТО – шлях до загибелі193 (забігаючи наперед, зазначимо, що 

ця агітація не отримала підтримки – понад 68% українців підтримують рух в 

Євросоюз і понад 51% – вступ у НАТО)194.  

Цим посилам представників УПЦ МП опонували клірики 

українофільських церков, передусім УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ та 

                                                           
192 Януковича порівняли з Христом // ВолиньPost. 2014, 23 січня. URL: 

http://www.volynpost.com/news/26137-ianukovycha-porivnialy-z-hrystom 
193 Глава УПЦ МП выступил против интеграции Украины в Евросоюз // Одна Родина. 

Информационно-аналитическое издание. URL: https://odnarodyna.org/content/glava-upc-mp-vystupil-

protiv-integracii-ukrainy-v-evrosoyuz; Патріарх Кирило шокував православних богословів // 

ТЕКСТИ.ORG.UA. 14.08.2009. URL:   http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/ 4029/Patriarkh 

_Kyrylo_shokuvav_pravoslavnyh_bogosloviv та ін.  
194 За вступление Украины в ЕС готовы проголосовать 68,1% украинцев, в НАТО - 51,1% // 

Європейська правда. 14.06.2019. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/ 

2019/06/14/7097340/ 
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Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської-п'ятидесятників 

(ВСЦ ХВЄ). Аргументація останніх торкалася питань державності (і 

можливості її втрати при зближенні із Росією), моральної відповідальності 

перед нащадками за втрату мови і культури тощо. Тому початково йшлося «не 

про релігійний аспект, а соціально-політичний, і релігійні лідери в цьому 

випадку виступали як громадяни України»195. 

Особливо чітко позиція церков і релігійних організацій проявилася під 

час Революції Гідності. Саме події ночі 30 листопада 2013 р., коли 

співробітники «Беркуту» побили студентів, які протестували на Майдані, і ті 

заховалися у Михайлівському монастирі, різко змінили ситуацію. Фактично 

була «увімкнена» релігійна складова протесту. Вже наступного дня, 1 грудня, 

вимоги протестувальників підхопили сотні тисяч людей. Підтримка 

євроінтеграційних настроїв була поглиблена – протестувальники фактично 

вимагали європейських (не московсько-азійських!) стандартів прав людини, 

захисту від насильства і покарання винних у побитті студентів. За словами 

старшого єпископа однієї з найбільших протестантських конфесій в Україні – 

Церкви християн віри євангельської (ЦХВЄУ) – Михайла Паночка, події на 

Євромайдані вийшли за межі протистояння між політиками і «стали сутичкою 

правди із неправдою»196, тобто вийшла на цивілізаційний рівень.  

Із засудженням насильства виступили і міжнародні релігійні структури. 

Зокрема, були оприлюднені заяви та звернення: Вселенського Патріарха 

Варфоломія про «непросту ситуацію в Україні» (5 грудня 2013 р.); звернення 

єпископату УПЦ в Канаді (2 грудня); молитовна підтримка Конференції 

єпископів Польщі (6 грудня). Тоді ж «розвивається і активна залученість вірян 

та релігійних активістів до протесту, виникають молитовні намети»197.  

При аналізі заявленої тематики ми повинні також розуміти, що 

цивілізаційне протистояння із Московією/Росією, в яке вже століттями 

втягнута Україна, стосується не лише сучасної історії цих країн і формування 

їх майбутнього. Боротьба йде й за витлумачення чи не кожної події із нашого 

окремішнього та спільного минулого. Адже часто ці трактування стають 

підставою до «присвоєння» Московією/Росією чужих історичних осіб чи 

навіть територій. Причому фальшування української історії – це далеко не 

нинішня технологія. Вона має давні витоки. Наприклад, вже через 20 років 

після т.зв. «Переяславських угод» промосковське лобі у Києві почало готувати 

історичне підґрунтя московитській експансії в Україну. Тому не дивно, що 

                                                           
195 Див.: Брильов Д. Церкви постали перед вибором: йти за Майданом чи намагатись його вести за 

собою // Релігійно–інформаційна служба України. 26.12.2013.  URL: http://risu.org.ua/ua/ 

index/expert_thought/ comments/54758/ 
196 Михайло Паночко про Євромайдан: «Це не протистояння між політиками, а сутичка правди з 

неправдою» // Релігія в Україні. 08.01.2014. URL:  https://www.religion.in.ua/zmi/ 

ukrainian_zmi/24464-mixajlo-panochko-pro-yevromajdan-ce-ne-protistoyannya-mizh-politikami-a-

sutichka-pravdi-z-nepravdoyu.html 
197 Калениченко Т. А. Від учора на Майдані діє молитовний міжконфесійний намет // Релігійно-

інформаційна служба України. 06.12.2013. URL: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/54520/ 
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надрукований у 1674 р. у Києво-Печерському монастирі «Синопсис 

Київський...» став джерелом поширення багатьох московитських міфів, 

однією із яких була теза про Київ як першу столицю московських царів198. 

І подібних прикладів історичної міфотворчості московитських авторів є 

безліч. 

Для чого це робиться? Не лише для власної легітимізації. Привласнення 

чужої історії – це зручне оправдання претензій на їх історичний та 

територіальний (загалом цивілізаційний) спадок. А у випадку із Україною – 

навіть виправдання військової агресії та захоплення чужих територій. 

Загальновідомою є позиція Московської патріархії, яка не може уявити своєї 

історії без київської спадщини, себе в рівнозначній паралелі з Українським 

Патріархатом. Московський патріарх Кіріл так сформулював цю позицію: 

«Російська православна церква, ґрунтуючись на непорушних священних 

канонах і незаперечних документальних свідченнях, ніколи не відмовиться від 

своєї дніпровської хрещальної купелі, від традиції, що йде від святого 

рівноапостольного князя Володимира. Київ – це не звичайне місто, а матір міст 

руських, це місце хрещення Русі і народження російського православ'я. Для 

нашої церкви Київ – це така ж святиня, якими для всіх православних християн 

є Царгород або Єрусалим, або Косово і Метохія – для Сербської православної 

церкви»199. 

І якщо у випадку із Московською православною церквою це має 

виправдання в тому, що церква хоче приписати собі зайвих п’ять століть та 

«апостольське першородство», то намагання світської влади приєднатися до 

«київської цивілізації» мають алогічний характер. На це свого часу чітко 

вказав професор Гарвардського університету Едвард Кінан, який у своїй 

роботі «Російські історичні міфи» пише про цивілізаційну прірву між 

українцями і московитами, яку так і не згладив час трьохстолітнього 

перебування України у складі Московії.  

Зокрема Е. Кінан наголошує, що московити «туманно уявляли собі 

історію Київської доби і ще менше претендували на те, щоб бути її 

спадкоємцями»200. «В усьому – в церквах і світських будівлях, у назвах та 

присвятах церков, у написах чи літописних згадках про спорудження – майже 

немає натяку чи бодай алюзій київської спадщини. ... Нема тут ні Десятинної 

церкви, ні Борисоглібської, ні навіть святої Софії (як у Новгороді чи Полоцьку) 

– незважаючи на те, що Іванову другу дружину ... звали Софія (Зоя)»201. І ще 

характерно, що московська знать часів Івана ІV практично не називала своїх 

дітей специфічно київськими іменами. Серед проаналізованих Е. Кінаном 

                                                           
198 Савченко О. Україна і Польща: історія і політика для спільного успіху. URL:  http:// 

hvylya.net/analytics/history/ukrayina-i-polshha-istoriya-i-politika-dlya-spilnogo-uspihu.html 
199 Патриарх Кирилл: Попытки оторвать Украинскую церковь от Москвы грозят катастрофой! // 

Комсомольская правда. 27.07.2018. URL: https://www.vladimir.kp.ru/daily/26861.7/3903392/ 
200 Кінан Е. Російські історичні міфи. Київ : Критика, 2001. С. 19. 
201 Там само. С. 20. 



157 

 

трьох тисяч імен не було жодного Ігоря, Святослава, Мстислава, менше 1% 

Володимирів і лише три Гліби (20% були Івани і 10% Василі). «Московського 

придворного часів Івана швидше назвали б Теміром чи Булгаком, ніж 

Володимиром, Глібом чи Всеволодом»202.  

Тому нинішні намагання Московського патріарха Кіріла подати історію 

Московії, України та Білорусі як історію єдиного народу виглядають саме як 

«геополітичне завдання, неоімперська ідея, яка походить із Москви», а не 

«духовна ідея», як це намагається подати Кіріл203. «Єдина Церква – єдиний 

народ. Ми заявляємо про це з повною ясністю і без жодних вагань. Ми всі – 

єдиний народ, що походить від єдиної київської купелі Хрещення. Політична 

конфігурація на просторах історичної Русі може змінюватися, таке бувало 

протягом історії. Але народ зберігав свою єдність саме тому, що належав до 

єдиної Російської Православної Церкви»204. І звідси висновок: «єдність Святої 

Русі засновано насамперед на єдності Російської Православної Церкви» 205. 

Відтак стає зрозумілою та хвороблива увага, з якою спостерігають із Москви 

за конституюванням у нас Помісної Православної Церкви України.  

Таким чином, після розпаду Радянського Союзу саме Російська ПЦ стає 

одним із ключових сегментів ідеологічної роботи державного апарату та 

спецслужб Росії за цивілізаційну спадщину Руси-України. Прикладів такої 

роботи багато. Наприклад, святкування у Москві на державному рівні у 2015 р. 

тисячоліття від часу упокоєння рівноапостольного князя Володимира (указ 

про це В. Путін видав ще у 2013 р.). Або ж святкування у 2016 р. «1000-річчя 

присутності руського чернецтва на Святій Горі Афон»206 і т.п. Плани 

святкувань затверджувалися розпорядженнями Уряду Російської Федерації 

(отже, отримували державне фінансування) і передбачали проведення сотень 

заходів в Росії і за кордоном.  

Яким чином князь Володимир, який помер за кілька століть до появи 

держави Московія, чи той же чернець Герасим, який у 1016 р. був «ігуменом 

монастиря росів» (Києво-Печерського монастиря), дотичні до історії 

Московії – залишається загадкою. Проте відповіді на подібні питання 

показують масштаби «запозичення» чужої історичної пам'яті, символіки, 

видатних особистостей207 для формування власного суспільства. Тому й не 

                                                           
202 Там само. С. 21. 
203 Святейший Патриарх Кирилл: Единство Святой Руси основано прежде всего на единстве Русской 

Православной Церкви // Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 07.10.2019. URL: http:// 

www.patriarchia.ru/db/text/5508869.html 
204 Там само. 
205 Там само. 
206 Правительство России утвердило на 2016 г. план мероприятий по празднованию 1000-летия 

русского монашества на Афоне // AFONIT.ИНФО. Русь и Афон. Наследие Святой Горы. 

Православный портал о монашеском наследии Афона. URL: http://afonit.info/novosti/novosti-

afona/1000-letie-russkogo-monashestva-na-afone-ubiley 
207 В цьому плані характерними є намагання росіян, наприклад, у Франції подати королеву Анну 

Ярославну як «Анну Руську, читай – Російську». Або чисельні спроби російських «журналістів» чи 

чиновників упродовж 2016-2019 років викупити останки Ярослава Мудрого (котрі нині знаходяться 
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дивно, що будь-які спроби українських чи навіть західних дослідників 

порушити «монополію» Москви (світської та релігійної) на інтерпретацію 

історії завжди викликають там хвилю обурення. Адже тоді знищуються 

підвалини «російської культури та державності».  

Ось як інтерпретує Президент РФ В. Путін значення князя 

Володимира для Московії: «фундатор Давньоруської держави», з яким 

пов’язується становлення «російської культури, релігії, державності, 

єдиного російського народу»208. Власне саме завдяки таким посилам 

В. Путін й обґрунтовує анексію Криму: «Сама територія стратегічно 

важлива, тому що саме тут знаходиться духовний виток формування 

багатоликої, але монолітної російської нації і централізованої Російської 

держави... Саме тут, у Криму, в давньому Херсонесі... прийняв хрещення 

князь Володимир, а потім хрестив усю Русь... Саме на цьому духовному 

ґрунті наші предки вперше і назавжди усвідомили себе єдиним народом. І 

саме це дає нам підстави казати, що для Росії Крим, давня Корсунь, 

Херсонес, Севастополь мають величезне цивілізаційне і сакральне 

значення»209. Суть ідеї дуже проста – перекинути місток із Херсонесу, де, за 

переказами, Володимир охрестився, відразу в Москву. Київ залишається 

ніби поза цивілізаційним контекстом. 

Виділимо останні слова із виступу В. Путіна – «цивілізаційне і 

сакральне значення». Фактично йдеться про те, що якщо Україна хоче 

вижити як незалежна країна і зберегти право на свою історію, культуру, 

духовність, вона повинна відстоювати їх у всіх цих площинах, передусім 

сакральній. Адже у релігійній площині всі роки незалежності йде така ж 

війна за незалежність, як у політиці чи воєнній справі. І, на жаль, частина 

Київської митрополії, яка нині підпорядкована Московському 

патріархатові, «воює» не на стороні України, про що ще йтиметься далі.  

Наразі звернемо увагу на інше питання – чи готовий політичний Київ 

протидіяти московській «релігійній» пропаганді та відстоювати свою 

історію, культуру, а, відтак, і цивілізаційні засновки? Адже від цього 

залежать і можливості Київської митрополії, що входить у Помісну Церкву 

України (а до того – в УПЦ КП та УАПЦ) протистояти московській 

пропаганді. Відповідь на це питання можна проілюструвати на одному, але 

знаковому прикладі. Так, 28 липня як День Хрещення Руси-України в 

Україні почали святкувати значно раніше Росії – вже у 2008 р. Президент 

В. Ющенко відав відповідний указ. Проте українські чиновники так і не 

знайшли час і коштів для системної популяризації Руси-України як 

української історії. І робити це слід було передовсім на міжнародному рівні.  

                                                           
у храмі Святої Трійці в м. Брукліні, США). Див.: Неля Куковальська: Таємниці саркофагу князя 

Ярослава Мудрого. URL: https://www.youtube.com/watch?v=91_3iTWsMrc 
208 Послание Президента В. Путина Федеральному Собранию РФ. 04.12.2014. URL: http:// 

www.kremlin.ru/transcripts/47173/work 
209 Там само.  
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Скориставшись неактивністю української сторони, вже через два роки 

росіяни намагаються перехопити ініціативу. У 2010 р. В. Путін своїм указом 

засновує нову для Російської Федерації пам'ятну дату – День Хрещення 

Русі. Згодом вони урочисто святкують у Севастополі 1025-річчя хрещення 

Русі, всіляко переконуючи усіх, що нинішня Росія – і є ота сама «Русь», яку 

хрестили при Володимирі. Вже із січня 2015 р. по всій Росії і за її межами 

відбулися сотні заходів, фінансованих як державою, так і церквою, із 

вшанування князя Володимира. Серед них виділимо: проведення 

міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів на тему «Князь 

Володимир. Цивілізаційний вибір Русі»; десятки художніх і образотворчих 

виставок; проведення спеціального уроку про князя Володимира у школах; 

побудова 25-метрового пам'ятника Володимиру на Воробйових горах в 

Москві; зняття документальних та художніх фільмів («Хреститель» та ін.) 

тощо210.  

На цьому фоні запізнілий указ Президента України Петра Порошенка 

(25 лютого 2015 р.) «Про вшанування пам'яті Князя Київського Володимира 

Великого – творця середньовічної європейської держави Русі-України» (із 

випуском марок, монет та дорученнями, виконання яких ніхто не 

контролює) сприймається як спроба наздогнати потяг, що вже набрав хід. 

На той час росіяни вже два роки переконували Європу, що саме вони, а не 

українці, мають пряме відношення до князя, нав’язували асоціацію, що 

«Давня Русь» це і є нинішня «Росія» («русскій мір загалом»), а Україна – 

тимчасове штучне утворення, «окраїнні російські землі», які через 

історичне непорозуміння змогли отримати свою державу. 

Ще більш програшна ситуація була зі святкуванням в Україні у 2016 р. 

1000-річчя присутності руського (українського) чернецтва на Святій Горі 

Афон. Ні держава, ні україноцентричні православні церкви просто не 

захотіли «зауважити» цю дату. І це при тому, що українська громадськість, 

а особливо Міжнародний інститут афонської спадщини в Україні, ще із 

2013 р. активно просували ідею, що саме Україна повинна бути головним 

ініціатором відзначення цього ювілею на державному рівні. Проте всі 

звернення до Адміністрації Президента України, депутатів Верховної Ради 

України (щодо прийняття постанови «1000-ліття духовно-культурних 

зв'язків Київської Русі та Святої Гори Афон»), Міністерства культури 

України були проігноровані чиновниками. Тому у даному випадку йдеться 

навіть не про те, що Москва привласнює нашу 1000-літню історію і 

спадщину, а те, що українські чиновники самі її ігнорують, а відтак 

створюють тепличні умови для згаданих крадіжок. 

Тому й не дивно, що у відповідь на 148 заходів, що були проведені на 

території Росії та кілька десятків заходів, що відбулися за межами РФ з 

                                                           
210 Щодо церковних заходів Моспатріархії – див.: ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 24 

декабря 2015. Журналы 87-88 // Русская Православная Церковь. Официальный сайт. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4304773.html 
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приводу «1000-річчя присутності російського чернецтва на Святій Горі 

Афон», в Україні проведено лише два. Йдеться про Круглий стіл (та прес-

конференцію) на тему: «Забутий в Україні ювілей і нинішні спроби Росії 

присвоїти українську історію (до 1000-ліття духовно-культурних зв’язків 

Руси-України та Святої Гори Афон)», що були проведені 9 червня 2016  р. 

зусиллями науковців та громадськості (Української асоціації релігієзнавців, 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, Київського 

Богоявленського Ставропігійного Братства та ГО «Європейський 

християнський конгрес»). А також про невеликий Круглий стіл на тему 

тисячоліття слов´янського чернецтва на Афоні, що був проведений у Києво-

Печерській Лаврі у грудні 2016 році. На жаль, українські державні 

структури, УПЦ Київського патріархату та УАПЦ фактично проігнорували 

згаданий ювілей. 

Чому ми так детально зупинилися на згаданих проблемах? Тому що 

культурно-цивілізаційний вибір майже однозначно залежить від культурно-

цивілізаційного простору, в якому перебувають люди. А специфіка 

постколоніальної України полягає в тому, що згаданий простір у нас також 

формують і церкви (чи релігійні напрями), які найтіснішим чином пов´язані 

з російськими церковними та політичними центрами. Найкрупніша із цих  

церков за кількістю зареєстрованих громад – УПЦ Московського 

патріархату. Відповідно до розділу Х Статуту Московської патріархії, ця 

церква повинна виконувати всі рішення Помісного і Архієрейського 

Соборів Московського патріархату, а також рішення його Священного 

Синоду (з урахуванням особливостей, визначених самостійним характером 

її управління)211.  

Фактично з грудня 2017 р. (після внесення змін у Статут 

Московського патріархату) клірики УПЦ МП зобов´язані (згідно Статуту 

церкви і церковної дисципліни) втілювати в Україні доктрину «русского 

міра», яку нині спільно із церквою реалізує по всьому світі й нинішня 

політична влада Російської Федерації. Тобто, українські клірики УПЦ  МП, 

ієрархічно підпорядковані патріархові, який декларує і проповідями, і своєю 

діяльністю російську національну ідею, російський патріотизм та ідеологію 

«русского міра», об´єктивно реалізують в Україні московитську/російську 

цивілізаційну ідею.  

Не слід також забувати, що Московська патріархія має тісну 

співпрацю не лише із держструктурами РФ, але й із політичними та 

громадськими органiзацiями московсько-нацiоналістичного спрямування. 

Йдеться про Російський Народний Собор, чорносотенські організації та 

рухи на кшталт «Сорок Сороков» тощо. Що особливо небезпечно для 

українських реалій – Московська патріархія має підписані угоди зі всіма 

силовими мiнiстерствами й відомствами Росії щодо «духовно-моральної 
                                                           
211 Устав Русской Православной Церкви. Глава X. Украинская Православная Церковь. Пп. 10-11 // 

Офіційний сайт Московського патріархату. URL: http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/5082275.html  
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просвіти» співробітників, їх патріотичного виховання тощо.  

До початку анексії Криму й воєнних дій на Донбасі ця ситуація в 

Україні чомусь не викликала особливих тривог. Тому капелани від УПЦ МП 

були на ключових позиціях в українських силових структурах. Проте 

включеність Московського патріархату в співпрацю із російськими 

силовими міністерствами набуває зовсім іншої ваги після подій лютого-

березня 2014 року, коли відбулося вторгнення російських військ в Крим, а 

потім і в Донбас. Певним закономірним результатом цього є той факт, що 

практично всі клірики УПЦ МП на окупованих територіях підтримали дії 

РФ та активно співпрацюють із окупантами212. А також те, що ми 

спостерігаємо фактичну суголосність дій/заяв кліру УПЦ МП, включаючи 

навіть керівництво церквою, на контрольованих Україною територіях із 

діями/заявами московських політиків213.  

Проте УПЦ МП – не єдина православна церква в Україні, яка базується 

на неукраїнських культурно-цивілізаційного засадах. Наприклад, Російська 

православна старообрядницька церква (РПСЦ) під час «російської весни» 

2014 року в Україні набагато активніше, аніж УПЦ МП, підтримала 

окупаційні дії російської влади і в Криму, і на Донбасі. Нечисленні кримські 

парафії РПСЦ були одразу переведені з Київської в Московську єпархію, а 

на богослужіннях введено моління про «російське воїнство» і про 

«підкорення ворогів і супостатів»214. І нині Кремль розробляє плани із 

фінансування церковних та комерційних проектів РПСЦ з метою 

використання зовнішньополітичного потенціалу старообрядства чи навіть 

перетворення його в одну із базових, поряд із Московською патріархією, 

ідеологічних платформ «самобутнього русского міра»215. 

Активність в Україні організацій, що базуються на московсько-

російській культурно-цивілізаційній платформі, тісно пов´язана із фактором 

                                                           
212 Див.: Калениченко Т. А.  Релігійна складова суспільно-політичного конфлікту кінця 2013-

2017 рр. в Україні: дис… к.філос.н. за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство / Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 210 с.;  Московська патріархія стала на сторону агресора – Віктор 

Єленський // Релігія в Україні. 05.02.2015. URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/28181-

moskovska-patriarxiya-stala-na-storonu-agresora-viktor-yelenskij.html; На Донбассе воюет «Русская 

православная армия» // Релігія в Україні. 13.05.2014. URL:  https://www.religion.in.ua/ 

news/ukrainian_news/25775-na-donbasse-voyuet-russkaya-pravoslavnaya-armiya.html; Васін М. Донбас 

і Крим: нові виклики для релігійної свободи. Підсумки року // РІСУ. 2014. URL:  https://risu.org.ua/ 

ua/index/expert_thought/analytic/58577/ та ін.   
213 Представители УПЦ МП не встали при зачитывании имен бойцов АТО – героев Украины. 

Онуфрий остался сидеть, несмотря на то, что встали даже иностранцы // LB.ua. 09.05.2015. URL:   

https:// lb.ua/society/2015/05/08/304358_predstaviteli_upts_mp_vstali.html; Костюк Б. Ми перейшли до 

Київського патріархату через антиукраїнську позицію багатьох священиків УПЦ (МП) – протоієрей 

Сергій Дмитрієв // Радіо Свобода. 2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28215816.html  та ін. 
214 Див.: Солдатов А. После нас хоть протопоп. Зачем Кремлю старообрядцы и как они проявили 

себя в Крыму и на Украине // Новая газета. 21.10.2019. URL: https:// 

www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/21/82443-posle-nas-hot-

protopop?fbclid=IwAR1JIlLWuiflJ03nIeiN4tXq6Fvj7DWvf8yAtZfvPmSmKERnpoWDOKer8eo 
215 Там само.  
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не ефективної контр-діяльності й роботи на випередження з боку 

проукраїнських церков та громадських організацій. Щодо церков – причин 

відставання достатньо багато. Однією із основних, на нашу думку, є факт 

промосковського виховання більшості із тих православних кліриків, які у 

90-х роках ХХ ст. сформували УАПЦ в Україні, а згодом – і УПЦ Київського 

патріархату. Це виховання призвело до того, що обидві україноцентричні 

церкви (УАПЦ і УПЦ КП) формувалися як лідерські «церковні проекти» 

(«церква – це я») екс-патріарха Філарета чи лідерів УАПЦ (патріарха 

Димитрія Яреми, митрополитів Мефодія Кудрякова і Макарія Мелетича). А 

це не могло не призвести до домінування у внутрішньому житті церков 

таких явищ, як: кулуарності; великої кількості кадрових помилок; фактичної 

закритості до суспільного та громадського впливу (участь світських осіб у 

Вищих церковних Радах мала переважно символічний характер); тяжіння до 

московської культурної спадщини (традицій, обрядів тощо). Однією із 

якісних характеристик цього є сприйняття пересічних віруючих швидше як 

необхідного, але не обов´язкового антуражу у храмі тощо. 

Ні УАПЦ, ні УПЦ КП не змогли вийти із промосковської традиції 

побудови освітнього процесу і зайнятися підготовкою не требовиконавців, 

а богословів, які б у своїй теоретичній та практичній роботі могли б вийти 

за межі московської парадигми осмислення богослов’я, історичного 

розвитку та перспектив Вселенського православ'я. Заради справедливості 

слід зазначити, що в цьому їм активно перешкоджала Московська 

патріархія, яка жорстко контролювала будь-які спроби навчання студентів 

українських невизнаних православних церков у навчальних закладах, 

наприклад, Греції чи інших країн, де є відповідні семінарії чи 

університети/академії. Але зазначимо, що в українофільських православних 

церквах України часто спрацьовувала і самоцензура. Клірики усвідомлено 

(!), знаходячи для цього багато причин, не брали участь у десятках 

богословських та релігієзнавчих конференціях, освітніх проектах, де можна 

було б налагоджувати особистісні міжнародні контакти та впливати на 

активність московської пропаганди проти України й Українського 

православ'я.  

УПЦ КП та УАПЦ так і не набули навиків проведення просвітницької 

та пропагандистської роботи у середовищі не лише адептів Московської 

патріархії, але й навіть серед своїх прихильників. Вся робота у цьому 

напрямі часто зводилася до виправдання й розвінчання московських 

провокацій та міфів. Не лише із віруючими, але навіть із кліриками УПЦ КП 

чи УАПЦ не проводилася належна просвітницька робота. Переконливим 

доказом цього твердження є, наприклад, рівень підтримки кліриками і 

вірянами УПЦ КП чи УАПЦ ідеї Єдиної Помісної православної церкви. 

Навіть на кінець вересня 2018 р., коли вже була проведена значна підготовча 

робота щодо видачі Томосу українським православним, коли 

Константинопольський патріарх Варфоломій вже особисто офіційно заявив 
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Московському патріарху Кірілу про те, що він збирається визнати 

автокефалію Православної церкви в Україні, лише 56% вірних УПЦ  КП 

цілком позитивно ставилися до цієї ідеї і ще 21% швидше підтримували цю 

ідею. В УАПЦ сумарний показник по цих двох позиціях взагалі не 

перевищував 50%216.  

На цьому фоні несподіваним є рівень підтримки ідеї Єдиної Помісної 

церкви в УГКЦ. У той самий період цю ідею серед греко-католиків цілком 

підтримували 64% віруючих і ще 18% швидше підтримували. Тобто на 8% 

більше вірних, аніж в УПЦ КП, цілком були переконані у необхідності 

Помісної православної церкви217. Таку алогічну ситуацію можна пояснити 

як простим нерозумінням православними кліриками та вірянами суті 

Помісності (а, отже, цілковитої відсутності просвітницької роботи), так і 

небажанням значної частини ієрархії УАПЦ та УПЦ КП, передовсім їх 

очільників, щось суттєво змінювати у своєму власному житті та у бутті своєї 

церкви.  

Тому фактично лише зараз, із конституюванням Помісної 

Православної Церкви України, відбувається поступовий процес виходу 

проукраїнського православ'я із московської культурно-цивілізаційної 

парадигми. Цьому активно допомагають структури громадянського 

суспільства України. Зокрема ініціатори руху «10 тез для ПЦУ»218, активісти 

«Інституту церкви і суспільства» Київської православної богословської 

академії, Київського Богоявленського Ставропігійного Братства та інших 

громадських проектів.  

Йдеться передусім про наповнення православ’я в Україні новими 

формами роботи із вірянами, осмислення помісності як важливої складової 

державотворення і націєтворення, адже розгортаються нові горизонти у 

етнозберігаючому, ментально формуючому аспектах тощо. Маркерами цих 

сенсів могли б бути такі складові: підвищення рівня богословських  

напрацювань та їх відхід від московських цивілізаційних матриць; 

входження українських православних інституцій у систему 

міжправославних органів Вселенського православ'я; зняття протистояння 

одновірців та призупинення процесу втрачання вірних; покращення 

місіонерської та просвітницької роботи; застосування нових форм 

оцерковлення та виховання молоді; участь у міжправославному 

(міжхристиянському) пошуку нових еклезіологічних підходів до вирішення 

нагальних церковних і суспільних проблем сучасності; «онаціональнення» 

як культу, так і деяких обрядових форм (передусім відмова від нав‘язаних із 

                                                           
216 Соціологи виміряли ставлення українців до Помісної церкви та її глави. Опитування проведене 

27 вересня – 4 жовтня 2018 р. // Новинарня. 18.10.2018. URL: https://novynarnia.com/ 

2018/10/18/sotsiologi-vimiryali-stavlennya-ukrayintsiv-do-pomisnoyi-tserkvi-ta-yiyi-glavi/ 
217 Там само.  
218 Див.: «10 тез для Православної Церкви України» // Саган О. Н. Православна Церква України: 

конституювання та перспективи розвитку. Київ, 2019. С. 92-97. 
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Московії і не властивих українській ментальності обрядів, архітектурних 

форм, музичних чи образотворчих привнесень тощо); зростання рівня 

національної свідомості у кліриків та вірян тощо 219. 

 

 

4:5 Православний чинник у формуванні культурно- 

цивілізаційного вибору незалежності України:  

боротьба православних ідентичностей  
 

Який механізм впливу ПЦУ на відновлення (реанімацію) цивілізаційних 

засновків подальшого розвитку суспільно-політичного і релігійного життя 

України? Виділимо кілька найсуттєвіших, на наш погляд, аспектів такого 

впливу.  

По-перше, подальший розвиток ПЦУ є важливим чинником 

відродження української нації. Адже політичний, економічний й соціальний 

розвиток України тісно пов’язаний із ментальними особливостями нації, які 

можуть бути відновлені значною мірою й завдяки релігійному фактору. 

Передусім йдеться про суттєве зменшення ідеологічного й політичного впливу 

Російської Федерації, яка активно використовує «церковний канал» (церковні 

ЗМІ, проповіді, виховання дітей та молоді, економічну діяльність релігійних 

організацій тощо) для просування своїх інтересів та цивілізаційних ідей.  

У цьому контексті дуже слушною є думка французького академіка 

Алена Безансона, який вважає, що «міжнародний комуністичний рух, у даний 

час ліквідований, якоюсь мірою замінила духовна сила, що, однак, здатна 

діяти у значно обмеженішій сфері, – це державна Російська ПЦ. Вона зберегла 

могутній засіб тиску на те, що в Росії називають близьким зарубіжжям, тобто 

на Україну, Білорусь і деяку частину прибалтійських країн. Вона дає змогу 

впливати на православну дугу Європи, тобто Грецію, Румунію, Болгарію та 

Сербію»220. Підтвердженням цих тез є позиція Московського патріарха Кіріла, 

який, зустрівшись 31.08.2018 у Стамбулі із Константинопольським 

патріархом, вимагав від Вселенського патріарха відмовитися від ідеї надання 

Томосу українцям.  

Підставами такої вимоги була «канонічна» теза, яка повторювалася 

кілька разів, про те, що «українці не є окремим народом» (в контексті того, що 

вони є частиною великого «російського» народу, а одному народові два 

томоси не даються)221. Відтак стає зрозумілим, які установки мають клірики 

                                                           
219 Див.: Говорун Кирило, архімандрит. Риштовання Церкви: вбік постструктуральної еклезіології. 

Київ : Дух і Літера, 2019. 312 с. 
220 Безансон А. Беседа А. Безансона с И. Иловайской // Русская мысль. 1997. 17–23 апреля.  
221 Диалог Варфоломея – Кирилла по украинскому вопросу. Текст стенографического протокола. 

URL: 

https://orthodoxia.info/news/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d

0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%
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УПЦ МП щодо виховання у своїх вірян поваги до української культури, мови, 

традицій, державності.  

По-друге, ПЦУ, як єдина помісна Православна церква на теренах України, 

є важливим чинником протидії русифікації її жителів й нав’язуванню їм 

російського способу мислення, агресивного ставлення до своєї державності та 

української культури. Московська патріархія, як складова імперського 

структури, і в царські, і в радянські часи брутально використовувалася владою 

саме для омосковлення місцевого населення. Ця традиція і донині жива 

практично в усіх регіонах України. Окрім прямої пропаганди у проповідях і 

діяльності, видруковується багато українофобських церковних та біляцерковних 

ЗМІ («Триединая Русь», «Мир», «Новороссийский вестник», «Почаевский 

листок», «Спасите наши души» та ін.), які просто пронизані ненавистю до всього 

українського. Наразі немає можливості цитувати ці видання, проте достатньо 

взяти будь-який примірник і стане зрозумілим їхня загальна спрямованість. Чим 

це загрожує? Українцям і надалі комплексно нав’язуються не притаманні їм 

моделі поведінки, світосприйняття тощо. І ця політика вже дала свій результат – 

все частішим стають прояви сепаратистських налаштувань, вандалізм, в т.ч. й на 

цвинтарях тощо. 

По-третє, одним із очікуваних завдань ПЦУ може стати мінімізація впливу 

носіїв ідеологічного сурогату «советского человека» й «російського шовініста», 

який намагається і далі розбудовувати в Україні свій «русскій мір». Адже нині 

найбільшою проблемою міжконфесійних відносин стало не примирення різних 

конфесій (наприклад, українців греко-католиків з українцями православними, як 

це було ще зовсім недавно), а саме міжправославна напруга. Прихильники 

УПЦ МП всіляко намагаються свої церковно-політичні вподобання зробити 

визначальним у виборі українцями цивілізаційного шляху. І не так це важливо, 

чи мова йде про безвіз із Євросоюзом, чи про доктрину НАТО – будь-яка 

суспільна проукраїнська ініціатива із відходу від «азійської/московської» моделі 

наражається на жорсткий опір кліру УПЦ МП та вихованих ними вірян222. 

Системна робота кліру та вірян ПЦУ у протидії цій діяльності УПЦ МП може 

мати значний ефект. 

По-четверте, конституювання ПЦУ об’єктивно є стимулом практичної 

реалізації вимог соціальних доктрин православних Церков. Ці офіційні 

церковні документи зобов´язують православних кліриків виховувати у вірян 

любов до Батьківщини, захищати її, а також проводити роботу із підвищення 

патріотизму віруючих. Навіть в «Основах соціальної концепції» УПЦ МП (не 

кажучи вже про подібні документи УПЦ КП та УАПЦ) чітко говориться: 

«Християнський патріотизм одночасно виявляється щодо нації як етнічної 

                                                           
be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%bb%

d0%b0/ 
222 Sagan O. Orthodoxy in Ukraine: Current State and Problems. In Traditional religion and political power: 

Examining the role of the church in Georgia, Armenia, Ukraine and Moldova. London : The Foreign Policy 

Centre or the Open Society Foundations, 2015. Р. 16-22. 
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спільноти і як спільноти громадян держави. Православний християнин 

покликаний любити свою Вітчизну, яка має територіальний вимір, і своїх 

братів по крові, які живуть по всьому світі. Така любов є одним із способів 

виконання заповіді Божої про любов до ближніх, що включає любов до своєї 

родини, одноплемінників і співгромадян. 

Патріотизм православного християнина повинен бути дієвим. Він 

виявляється в захисті Вітчизни від ворога, праці на благо Вітчизни, піклуванні 

про упорядкування народного життя, у тому числі шляхом участі у справах 

державного управління. Християнин покликаний зберігати й розвивати 

національну культуру, народну самосвідомість» (Розд. ІІ, п. 3)223.  

Щоб не було ілюзій щодо того, що якесь «патріотичне крило» УПЦ МП 

написало і затвердило таку ось патріотичну соціальну концепцію, зауважимо, 

що у даному документі жодного разу не вживається слово «Україна» 

(«український») поза контекстом назви церкви, титулування її предстоятеля, 

згадки про Конституцію і законодавство України. Справа в тому, що це – 

буквальний переклад українською Соціальної доктрини Московської 

патріархії, виданої у Москві, де слово «Вітчизна» («Отечество») означує лише 

Російську Федерацію. Ось чому ця концепція «не працює» в Україні, і чому 

клірики УПЦ МП у більшості своїй займають або антиукраїнську, або умовно 

нейтральну позицію.  

До подій 2013-2014 років (анексії Криму та окупації частини Донбасу), 

на виконання положень цієї «Соціальної концепції», клірики УПЦ МП 

достатньо активно взаємодіяли зі Збройними силами та іншими військовими 

формуваннями України. Проте в умовах війни із Росією як країною-агресором 

така співпраця із Церквою, керівний центр якої знаходиться в Москві, стала 

нести суттєві загрози національній безпеці країни. Тому нині фактично 

відсутній запит на кліриків УПЦ МП у Збройних силах України навіть у якості 

капеланів – їх є всього кілька десятків.  

По-п´яте, конституювання ПЦУ слугує дієвим засобом формування 

єдності українського народу та відновлення справедливості щодо тих 

віруючих, які були обділені через невизнання християнською спільнотою, 

передусім спільнотою Вселенського православ'я, вірян та кліру УПЦ КП та 

УАПЦ.  

Відповідаючи на питання: Чи допоможе дарована автокефалія постанню 

єдності українського народу? – Константинопольський патріарх Варфоломій 

висловив впевненість, що це (отримання Томосу) було необхідною 

передумовою такої єдності. «Донедавна, найбільша частина українського 

народу перебувала поза спілкуванням з Церквою, що було нашим болем. У 

минулому ми докладали багато зусиль для зцілення цієї рани. Наприклад, з 

нашої ініціативи була утворена змішана комісія з єрархами із Вселенського та 

Московського патріархатів, яка повинна була напрацювати рішення проблеми. 
                                                           
223 Соціальна концепція УПЦ // Українська Православна Церква. Офіційний сайт. URL: 
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Звичайно, ця комісія так і не розпочала свою роботу, бо того не хотів 

Московський патріархат. А, відтак, проблема лише поглиблювалася. Дехто, 

називаючи інших розкольниками, заглушував голос сумління, ніби все гаразд. 

Однак, коли наш брат вважається схизматиком або єретиком, а тим більше, 

коли цілий народ, мільйони людей, перебувають поза канонічною Церквою під 

приводом розколу – тоді ми покликані негайно, без зволікань, до духовної та 

апостольської пильності, оскільки «коли терпить один член, то всі члени з ним 

терплять»224.  

Завдяки зусиллям Церкви-Матері та особисто Вселенського патріарха 

Варфоломія, всі українські православні віруючі нині є визнаними і 

прийнятими до світової православної спільноти повною мірою. А це дає 

важливу можливість українським студентам та викладачам духовних закладів 

освіти масово долучитися до освітнього процесу в європейських духовних і 

світських закладах. А відтак йдеться про входження їх в європейський 

цивілізаційний простір та, при зміні поколінь, відхід від московської освітньої 

парадигми, яка й донині, на жаль, домінує у православних духовних закладах 

освіти України.  

По-шосте, не варто також забувати, що ПЦУ є потужним чинником 

формування власної церковної виробничої інфраструктури. Йдеться тут не 

лише про економічний аспект (а він також важливий). Привезена із Софріно 

чи інших російських церковних виробництв утвар, ікони та інші предмети 

культу є їхнім культурно-релігійним продуктом, який тісно пов’язаний із 

етконфесійною специфікою культури московитів/росіян. Таким чином, на 

підсвідомому рівні, завдяки іконкам, книгам, предметам культу українцям 

нав’язуються чужі їм свята, культи, міфи тощо. Тому на порядку денному 

відновлення й церковно-культурних уподобань українців.  

Перші кроки нинішнього предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, 

його виступи та підходи до вирішення проблем засвідчують розуміння ним 

місії в українському суспільстві церкви, яку він очолює. Зокрема він зазначив: 

«Ми повинні відходити від тих російських імперських традицій, які тривалий 

час нам нав'язувались. Ми поступово будемо наближатися до тих витоків, які 

у нас штучно забрали. Коли ми відвідуємо церкви грецької традиції, то 

бачимо, що всі ті традиції існували в українській церкві ще в часи Петра 

Могили. Але все буде здійснюватися поступово, щоб не викликати спротив 

консервативної частини вірян, яка взагалі не сприймає реформи як такі. Ми не 

говоримо про зміну основ віри, догматики. Ми говоримо про добрі реформи, 

ми повинні займатися просвітництвом, пояснювати людям, що ми маємо 

ставати кращими, щоб між нами панувала любов»225.  

                                                           
224 Варфоломій, патріарх. «Я – не «Східний Папа». Інтерв’ю із Константинопольським патріархом 

Варфоломієм // РІСУ. 28.02.2019. URL: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/74893/ 
225 Епіфаній, митрополит. Ми не маємо права розпалювати в Україні релігійний фронт // ВВС 

Україна. 01.03.2019. URL: https:// IwAR3nWGpLqTZMPuZC5qodePW0dkB3Un9e9 

_ukjIHGuOKUxGVwfu VWOuCDmqw 
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Підбиваючи підсумки щодо аналізу ролі православного чинника у 

формуванні культурно-цивілізаційного вибору незалежної України, зазначимо, 

що саме у площині розвитку й діяльності православних інституцій на теренах 

нашої країни нині й зосереджена ідеологічна робота московських світських та 

релігійних організацій з протидії повернення (утвердження) України у 

європейську цивілізаційно-культурну парадигму. Йдеться про збереження тут 

московсько-азіатського її варіанту. 

За винятком діяльності деяких нечисельних Церков і релігійних напрямів 

(старообрядництво, окремі напрями харизматичного спрямування тощо), 

фактично саме ортодоксальне православ'я є нині головним полем 

цивілізаційного зіткнення московської та української світоглядних моделей. І це 

протистояння триватиме доти, доки існуватиме на наших територіях 

Московський патріархат, глобальна мета якого давно вже не є секретом –

збереження своєї «духовної імперії» у пострадянських країнах226.  

Відновлення могутності російської політичної імперії, як відомо, є 

декларованою метою нинішнього політичного керівництва Росії, підґрунтям 

моделювання майбутнього країни, її цивілізаційної складової227. Відтак цим 

можна пояснити таку тісну співпрацю Московської патріархії із владними 

структурами Росії, що проявляється не лише у фінансуванні церковних проектів 

й заходів із бюджету країни, але й їх суголосність в оцінці тих чи інших 

суспільних явищ і подій, взаємовплив на кадрові призначення тощо. 

Тому у нинішніх очікуваннях якісно іншого розвитку країни та з огляду на 

факт військової агресії Росії й анексії Криму, проблема конституювання ПЦУ 

стала життєво необхідною умовою виживання країни та її руху у бік 

європейського цивілізаційного вибору. Адже у нинішніх українських реаліях 

лише силове визволення окупованих теренів України від військ агресора та 

місцевих сепаратистів – недостатнє. Гарантом неповторення цієї ситуації та 

недопущення подібного в інших регіонах буде «духовне визволення» наших 

віруючих із тенет міфів «русского міра». Найважливішою складовою такого 

визволення є розбудова ПЦУ як одного із важливих чинників національного 

пробудження й відродження.  

Підсумовуючи розгляд питання про православну ідентичність як чинник 

культурно-цивілізаційного вибору України, варто зазначити, що у науковій 

літературі слід вирізняти етапи та особливості становлення т.зв. «східно-

православної цивілізації» («східноєвропейської православності») як такої, що 

отримує свої ключові сенси лише із влиттям Київської митрополії у Московську 

патріархію. Внаслідок цього акту розпочався процес штучного формування 

єдиної культурно-цивілізаційної ідентичності українців та московитів. 

Національно-визвольна війна 1648–1654 рр. була передовсім спробою 

оформити культурно-цивілізаційну ідентичність українського народу в 

                                                           
226 Див.: Якунин Г. Подлинный лик Московской патриархии. Москва, 1996. С. 16. 
227 Див.: Бремер Т. Церква та імперія. Нариси історії російського православ’я. Київ : Дух і Літера, 

2019. 264 с. 
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моноетнічну козацько-гетьманську державу. Ключова роль у цьому процесові 

відводилася православ'ю (як базовій релігійно-конфесійній самоідентифікації 

українців), яке у часи польсько-католицької й османської перманентної експансії 

XVI–XVII ст. стає своєрідним маркером розмежування «свій-чужий» і 

католиками і мусульманами. Відсутність такого розмежування із позірно 

«православною» Московією в умовах політичної нестабільності України, 

фактично штовхнуло українців в обійми цієї «єдиновірної» сусідки.  

Фактично ще до 1654 р. (Переяславських угод) і саме завдяки 

православним клірикам розпочалося теоретичне обґрунтування і практичні 

кроки щодо входження культурно-цивілізаційної ідентичності українців у 

російський (євразійський) цивілізаційний простір. Проте, зазнавши поразки на 

теренах Московії, українська культурно-цивілізаційна ідентичність навіть за 

понад три століття перебування у складі Московської імперії та патріархії, не 

втратила свою тяглість, зберегла спорідненість із західною цивілізацією.  

Цей феномен базується на притаманних українській і чужих для 

московської (азіатської) ментальності рисах: цінність свободи («волі»); 

відсутність сприйняття безумовного підкорення владі; невизнання сваволі тощо. 

Це, з одного боку, засвідчує культурно-цивілізаційну близькість українського 

суспільства саме до європейського способу життя та цінностей. З іншого ж – 

пояснює наявність (після понад трьохсот з половиною років нищення!) значних 

релігійних, етнополітичних і мовно-етнічних відмінностей від московсько-

російського взірця. 

Нинішня ситуація в православ'ї в Україні принципово відрізняється навіть 

від стану на початку незалежності країни. Отримання Томосу і конституювання 

Православної церкви України завершило процес становлення політичної 

незалежності України, розпочатий у 1991 році. Тим самим був остаточно 

запущений процес виходу (пройдено точку неповернення) української 

православної складової із т.зв. «східноєвропейської православності» як частини 

«православно-московської цивілізаційної складової». Московська патріархія в 

Україні поступово втрачає свою антиукраїнську ідеологічну й цивілізаційну 

спрямованість та, через зменшення своєї суспільної підтримки, вплив на буття 

незалежної України, передусім на культуру та національну безпеку. 

Проте, російське політичне та православно-церковне керівництво 

очікувано не сприймає такий розвиток подій. Адже це може призвести до 

відпадання Російської Федерації від «східно-православної цивілізації» та 

входження цієї країни у т.зв. «ісламський світ», що наразі є неприйнятним для 

них. Відтак нас очікує подальша жорстка боротьба в Україні православних 

ідентичностей, результативність якої залежить як від активності громадянського 

суспільства України, так і від здатності самої ПЦУ реорганізуватися та 

абстрагуватися від московської спадщини (яка була ще достатньо відчутна в 

УПЦ КП та УАПЦ) і органічно влитися у співтовариство незалежних 

православних Помісних церков.  
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Розділ п’ятий. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ: ІСТОРИЧНИЙ СПАДОК, 

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 

5:1 Релігійна та конфесійна ідентичності українських 

греко-католиків: історичні особливості 
 

5:1:1 Релігійна ідентичність українських греко-католиків:  

спадок Києво-руського християнства (доберестейська доба) 

 

Виклики розвитку полісвітоглядного та поліконфесійного глобального 

світу і особливі виклики розвитку України як самостійної держави – учасниці 

європейського культурно-цивілізаційного кола запитують чітку та дієву 

самоідентифікацію від усіх українських громадян: ким вони є? хто з сусідів їм 

рідний? де шукати союзників та взаємовигідну співпрацю? й інші. Релігійний 

фактор у цій справі відіграє одну з ключових ролей: «смерть релігій» 

виявилась дуже перебільшеним та в багатьох регіонах несправдженим 

прогнозом, а в Україні, за умов посиленої гібридної навали «русского міра», 

релігійно-церковна самоідентифікація стає все помітнішим важелем для 

визначення «свій – чужий». Тому вивчення релігійної й конфесійної 

ідентичності українських громадян є надто актуальним завданням, що 

закономірно привертає увагу в різних дослідницьких контекстах багатьох 

науковців (А. Колодний, О. Саган, П. Яроцький, А. Арістова, О. Горкуша, 

М. Черенков, В. Єленський, В. Шевченко, А. Киридон та ін.). Аналіз 

релігійної і конфесійної ідентичності українських греко-католиків у даному 

предметному полі є одним з найцікавіших дослідницьких завдань, адже 

формувалась вона під багатьма перехресними впливами християнського 

Сходу і Заходу, серед складних перипетій української політичної та 

культурної історії. 

Приступаючи до дослідження, що має на меті уточнити релігійну і 

конфесійну ідентичність українців греко-католиків та віхи її еволюції, для 

початку варто дещо прояснити змістовне наповнення нами вживаних термінів. 

У вітчизняному академічному філософському дискурсі визначення власне 

ідентичності виводиться з дослівного «тотожний», той самий228 (тому, як 

синоніми, приймаються – тотожність, тожсамість). На нашу думку, 

доповнювальне визначення ідентичності, прозоре та лаконічне, виписане у 

«Малій енциклопедії етнодержавознавства»: «Ідентичність – сукупність 

                                                           
228 Ідентичність // Філософський енциклопедичний словник / Ред. кол.: В. І. Шинкарук та ін. Київ, 

2002. С. 233-234. 
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специфічних рис, які виділяють певну групу людей з кола інших груп і служать 

окремій особі підставою для віднесення себе до цієї групи»229.  

Колеги-релігієзнавці уточнюють складові елементи саме релігійної 

ідентичності: на індивідуальному рівні ними є віра у надприродне, комплекс 

релігійних ідей, уявлень та переконань про світ і місце й роль в ньому людини, 

про можливості забезпечення її потойбічного життя та безсмертя її душі. 

Релігійна ідентичність віруючого на спільнотному рівні (конфесійному або 

деномінаційному) включає в себе однакові релігійні знання, релігійні цінності 

та релігійну поведінку. На практиці релігійна ідентичність реалізується через 

ідентичність конфесійну. 

Феномен релігійної ідентичності має динамічну природу та може 

змінюватися – еволюційно або кардинально. Відбувається це поетапно: етапи 

можуть бути вікові (для кожного окремого віруючого) та часово-подієві – для 

віруючих як членів певної конфесійної спільноти. Релігійна ідентичність, 

відтак, формується в різних історичних умовах, від яких і залежать її 

характеристики. Після таких загальних розмірковувань приступимо до 

дослідження теми нашого підрозділу. 

Насамперед для того, щоб визначати релігійну і конфесійну ідентичність 

українських греко-католиків, необхідно спочатку зорієнтуватися в тому, якою 

була релігійна й конфесійна ідентичність тих віруючих (звемо ми їх тут 

частіше русичами чи русинами), котрі й склали паству Уніатської Церкви на 

момент укладення Берестейської унії (назва – від від Берестейського собору 

1596 р.), і якою була подальша еволюція цієї ідентичності. З’ясовуючи 

релігійну ідентичність русинів кінця ХVІ ст., варто насамперед уточнити: по-

перше, яким був відповідний спадок Київського християнства та його 

подальша доля; по-друге, (і це наразі нам представляється найоб’ємнішим 

завданням) слід визначити, якими віруючими (власне, віруючими у що) 

вважали себе сучасники Берестя-1596 (при цьому врахувати не лише 

формально постульовані «правди віри», ґрунтовані на «високому» богослов’ї, 

його святих джерелах та церковних документах – більш чи менш повно відомі 

та осмислені навіть не кожним священнослужителем, з огляду на тодішній 

занепад Церкви, але й узяти до уваги реальний «набір» того, у що вірили рядові 

віряни); по-третє, для повноти картини доцільно зауважити, як 

співвідносилась в той час самоідентифікація русинів по вірі з практичними її 

підтвердженнями в ході їхньої релігійно-церковної та іншої діяльності. У 

реалізації таких дослідницьких завдань варто триматися в межах саме 

релігієзнавчої компетенції, релігієзнавчого аналізу, відмежувавши їх від 

наявних богословських та історичних розвідок і розмислів.  

                                                           
229 Ідентичність // Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Ю. І. Римаренко та ін. Київ, 

1996. С. 81. 
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Доробок вітчизняного академічного релігієзнавства230 з вивчення 

особливостей Київського християнства дозволяє уточнити християнську 

ідентичність русинів, якою вона склалася протягом перших століть від їхнього 

хрещення. Хоч ці особливості й не знайшли адекватного логічного 

продовження після татаро-монгольської навали та переїзду митрополитів у 

північно-східні князівства, однак і не вигасли уповні й у наступні століття 

їхньої християнської історії аж до часу Берестейського собору. Власне, на 

основі неупередженого джерельного аналізу встановлено, що для Київського 

християнства (від хрещення Руси-України у 988 р. і наступні два з половиною 

століття) характерні: наголос на самочинності хрещення та християнської 

розбудови, відкритість до християнського Сходу й Заходу, включно із 

взаємним визнанням одновірності між русинами та іншими народами 

християнської Європи – паулінізм, оптимістичність, демократичність та 

софійність. Із-за тодішніх геополітичних перипетій вітчизняної історії такий 

напрямок розвитку християнської ідентичності не вилився в ту чи іншу 

логічну форму її конфесійного втілення (їх ще як таких і не було), що призвело 

до набуття стратегічно програшної церковної спорідненості (з «Третім 

Римом»).  

В наших попередніх дослідженнях231 ми докладно розглядали цю 

проблематику під час вивчення передумов виникнення українського греко-

католицизму. Погоджуючись з висновками колег, що Київське християнство 

формувалось в дусі патріотично-євангельському, суттєво відрізнялося від 

візантійського й не протиставлялося західному, наразі доцільно наголосити на 

тому, що «прочитання» християнства русичами-неофітами не детермінувалося 

підпадінням тому чи іншому (східно- чи західно-християнському) впливові. 

Воно визначалося радше внутрішніми передумовами – попереднім духовним 

розвитком, архетипами суспільного життя, ментальністю народу, що 

християнізувався. Відповідно, релігійну ідентичність русичів часів Київського 

християнства не можна вважати такою, що відразу поставала в одній з 

вироблених раніше й іншими народами конфесійних форм: формування 

релігійної ідентичності наших предків було процесом довгим та 

неоднозначним, як і сам хід їхньої християнізації аж до самих низів та 

віддалених куточків. Разом з тим, релігійна ідентичність розвивається все ж у 

тих чи інших конфесійних рамках, і для русичів вони стали 

східнохристиянськими (хоч і не були ці рамки непроникними кордонами для 

інших впливів, як і перепонами для деякої самобутньої творчості віруючих).  

                                                           
230 Історія релігій в Україні : в 10 т. Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. Київ, 

1996. С. 239-272; Українська церква між Сходом і Заходом / Ред. колегія: А. Колодний та ін. Київ, 

1997. С. 5-45; Яроцький П. Витоки релігійної і культурної ідентичності з Київського християнства // 

Авраамічні релігії в Україні у визнанні плюралізму і толерантності як чинників української 

ідентичності. Івано-Франківськ, 2018. С. 14-27.  
231 Недавня О. В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між 

християнським Сходом і Заходом. Монографія. Київ, 2000. С. 27-55. 
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Аналізуючи релігійну ідентичність русинів кінця ХVІ ст., можна 

виділити чотири основних «блоки» того, у що вони вірили (подібні чотири 

«блоки» за змістом віри існують від перших християнських століть і по досі у 

кожного християнського народу). Перший – це загально християнські правди 

віри (більш чи менш повно відомі загалу віруючих за Символом віри). Другий 

– це ті віровизнавчі особливості, котрі існують в різних християнських 

напрямах та Церквах, і стосуються саме змісту віри, а не (чи лише) 

конфесійних обрядових або організаційно-інституційних відмінностей. Третій 

«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. Нарешті, четвертий «блок» – це 

двовір’я, численні пережитки язичництва у християнстві, з’язичнене 

християнство і християнізоване язичництво. Відповідний синкретизм 

традиційно констатується як риса православної гілки християнства (зокрема, 

притаманний українському православ’ю аж потепер), однак він не обійшов і 

уніатів у всьому їхньому подальшому розвитку, як і (хоч, можливо, й меншою 

мірою) римо-католиків.  

Отже, перший «блок», загальні правди віри, зафіксовані у Святому 

Письмі, що в них вірили (і мають вірити) всі християни, є фундаментальним у 

визначенні релігійної ідентичності віруючих як християн. Очевидно, що 

абсолютна більшість русинів кінця ХVІ ст., не вагаючись, відносили себе до 

останніх, хоч і не всяк, ймовірно, кожний міг би всі ті правди віри точно і 

повно назвати. Нам, сучасникам вже другого секулярного століття та 

нащадкам вже кількох поколінь, що жили не лише у поліконфесійному, але й 

у полісвітоглядному (у тому числі й атеїстичному) середовищі, важко оцінити 

за існуючими писемними джерелами масштаби відмінностей сприйняття віри 

й релігії нашими предками. Це нині до послуг науковців статистика численних 

відповідних соціологічних досліджень та величезний корпус церковних 

документів, а з тих часів до нас дійшли фрагментарні та однобічні свідчення 

про якусь відмінну від усталених Церквою догматів віровизнавчу позицію. 

Такі свідчення зафіксовані в полемічній літературі (для якої, утім, характерні 

емоційні суб’єктивні інтерпретації), церковних судових матеріалах (про єресі 

та єретиків) та принагідно в інших історичних документах (літописах, 

хроніках тощо). Однак вони не дозволяють безсумнівно визначати масовість 

та типовість тих та інших віровизнавчих особливостей. Наразі можна лише 

констатувати, що в українських землях кінця ХVІ ст. представники вже трьох 

християнських гілок вели гарячі дискусії щодо християнського 

віроповчального комплексу, обрядів і традицій, але так чи інакше русини – 

новоспечені уніати зберігали загальні фундаментальні віросповідні 

християнські засади. 
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Другий «блок» релігійної ідентичності – це те, у що вірять християни, 

окрім фундаментальних правд віри, викладених у Святому Письмі, тобто 

передусім те, що доповнилось у Святому Переданні. Це можуть бути відтак 

складові віровизнання спільні для православних і католиків: так русини кінця 

ХVІ ст., як і їхні сучасники-католики (й на відміну від протестантів, які це 

відкинули), вірили у сопричастя святих, у те, що вони заробили особливу ласку 

в Бога і з неба допомагають людям. Але були в русинів й елементи 

віровизнання, котрі не характерні для православ’я в цілому, й аналогічні 

католицьким (як от, наприклад, визнання митарств як особливого стану душі 

померлого, котра очищується – подібно до перебування у чистилищі). 

Натомість, на відміну від католицького віровизнання, «філіокве» не було у 

символі віри русинів, хоч, принаймні з часів Флорентійської унії, ставало, 

скажімо так, предметом погоджень, інтерпретацій чи й навіть толерування.  

Другий «блок» релігійної ідентичності більше (чи принаймні, 

помітніше) корелює зі складовими конфесійної ідентичності і частина його 

складових дещо оригінально інтерпретується в різних гілках християнства, 

конфесіях і Церквах. Саме з огляду на те, що лише в науковому дослідженні 

можна цілком «розвести» релігійну та конфесійну ідентичності, а на практиці 

перша існує у певних конфесійних формах, релігійна ідентичність 

православних русинів кінця ХVІ ст. була східно-християнською, або ж 

православною згідно їхньої самоідентифікації. Як казали аж до кін. ХІХ – поч. 

ХХ століття (й відповідно записували в документах): православне 

віросповідання (так само і – католицьке або римо-католицьке віросповідання).  

Складові третього «блоку» – локальні втілення віровизнавчих 

особливостей та місцева вірувальна творчість. Прикладом перших може 

служити віра у те, що певні улюблені святі (зокрема, й місцевого походження) 

особливо опікуються тією чи іншою громадою чи соціальним прошарком. Для 

русинів це були святий Микола, архистратиг Михайло, Георгій Побєдоносець, 

святі Володимир та Ольга, Борис та Гліб, апостол Андрій та ін. Деякі народні 

християнські повір’я навіть входили у богослужбові книги. Наприклад, й досі 

не вповні зникла віра у те, що померлі на Великдень відразу попадають у Рай, 

оскільки в цей час його двері не закриваються, як і царські врата храмів (таке 

вірування, за свідченням І. Огієнка, увійшло до Київського Церковного 

Требника232). Прикладом оригінального місцевого феномену віри можна 

навести віру в те, що Київ стоятиме доти, поки стоїть «непорушна стіна» з 

Орантою у Святій Софії (і це розносили в рідні міста та села численні 

покоління паломників, котрі стікались звідусіль до Київських святинь). 

Творили русичі й оригінальні християнські легенди: про походження світу, 

людей і народів; про допомогу їм Христа і святи; про християнські свята тощо. 

І зовсім локальні, як от старокиївські легенди, у яких «охрещуються» одні 

персонажі язичницького пантеону, а інших – наставляє лаврський монах233 
                                                           
232 Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. Київ, 1991. С. 263. 
233 Королева Н. Легенди старокиївські. Київ, 2006. С. 39-181. 
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тощо. Апокрифічні вірування та повір’я місцевого «виготовлення» впліталися 

у царину християнської віри наших предків, прищеплюваної Церквою, 

допомагали цю віру зріднювати, робити домашньою та близькою, а також і 

привносити у свою релігійну ідентичність елементи індивідуальної творчості. 

Четвертий «блок» – двовір’я – досить докладно проаналізований у 

численних дослідженнях (від класиків історії Церкви та історії України, як от 

І. Огієнка, М. Грушевського, і до наших колег – академічних релігієзнавців, як 

от Б. Лобовика, А. Колодного, О. Сагана), то ж наразі можна лаконічно згадати 

відповідні прояви. Серед них в контексті аналізу релігійної ідентичності слід 

розрізняти власне поглинення новими об’єктами віри старих (або функцій 

старих). Це, наприклад, святий Юрій – у Перуна, святий Власій – у Велеса, 

вплив світоглядних особливостей старих вірувань на специфічні інтерпретації 

нових, християнських (активна «робота» над своєю Долею в народних 

притчах-апокрифах родом ще з язичництва – та «Молись і працюй» як 

боговгодна настанова для гідного життя і спасіння від Володимира 

Мономаха), а також – і численні забобони, котрі еклектично набули окремих 

рис християнської релігійності (як-от віра у те, що чорна кішка, котра 

перейшла дорогу, нашкодить менше, якщо перехреститися).  

Всі чотири «блоки» (за змістом віри), з яких складається релігійна 

ідентичність, є основою для розростання ще різноманітнішої системи 

ідентичності конфесійної, про що йтиметься нижче. Наразі ж наголосимо: 

означені складові релігійної ідентичності на кінець ХVІ ст. стосувались 

абсолютної більшості тодішніх християн – мешканців українських земель, 

окрім хіба що порівняно нечисельних на той час русинів-протестантів, бо 

релігійна ідентичність тогочасних русинів-католиків суттєво не відрізнялась.  

Щодо врахування того, як співвідносилась релігійна самоідентифікація 

русинів кінця ХVІ ст. з їхньою фактичною релігійною ідентичністю (тобто – 

віровизнання з практичним віросповіданням або ж віровтіленням), варто 

зауважити: з одного боку, сам стан справ їхньої Церкви на той час є доволі 

промовистим і списувати його тільки на зовнішній тиск було би не вповні 

коректно. Стан Церкви не лише корелює з конфесійною організацією 

релігійного життя, але й впливає на якість відтворення релігійної ідентичності 

віруючих (адже Церква у занепаді не навчає належним чином своїх вірних і 

правдам віри). З іншого боку, напевно серед маси вірян – великих і малих – 

були різні приклади відповідності декларування віри і слідування цьому 

декларуванню: і правдивого життя по вірі, і нехтування її практичним 

прикладанням. Пропорцію тих та інших, зрозуміло, точно визначити не є 

можливим, адже у ХVІ ст. не існувало ще надійного соціологічного 

інструментарію (відповідно, не могло бути і певних кількісних даних). Утім, в 

ті буремні важкі часи не бракувало ані чеснот, ані падінь. І хоч в цілому 

тодішні віруючі були у масі народу обрядовірні й не надто релігійно-

віроповчально освічені, але не номінальні: як могли, так і цікавились 
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питаннями віри, релігії та церковного життя. Зрештою, саме це й уможливило 

шукання шляхів піднесення їхньої Церкви, один з яких і проляг через Берестя.  

Від Берестейського собору та повернення з Риму єпископів – ініціаторів 

Берестейської унії – почалася історія уніатської Церкви. Релігійна 

ідентичність, хоч і є феноменом динамічним, не міняється одномоментно; ті 

чи інші рішення та формальності лише можуть корегувати напрямок її 

розвитку. Берестейські артикули234 є тим унікальним документом, який 

дозволяє дослідникам уточнити як релігійну ідентичність русинів кінця 

ХVІ ст., так і те, на що могли погодитися у плані її еволюції їхні церковні 

очільники. По суті, серед Артикулів саме віровизнання стосуються пункти 

щодо «філіокве» (виписано в дусі погодження на Флорентійському соборі), 

щодо визнання католицького догмату стосовно Папи Римського (як голови 

всієї Церкви, намісника Христа на землі, непомильного в питаннях віри та 

моралі) та щодо догмату про чистець. Скликаний у 1720 р. Замойський Синод 

уніатської Церкви впорядкував і уніфікував віровизнавчі норми згідно 

постанов Тридентського Собору. 

Наступні віхи еволюції саме релігійної ідентичності русинів-уніатів (а 

згодом – українців греко-католиків) визначати дещо складніше, ніж їхні 

конфесійні трансформації. Адже, звіряючись із розглянутими вище 

складовими релігійної ідентичності русинів, тепер вже уніатів, можна оцінити, 

що перший, найбільш фундаментальний її «блок» (загальнохристиянські 

правди віри) залишився по суті незмінним, другий – зазнав певні зміни, а 

третій та четвертий – переважно «продовжували жити своїм життям». При 

цьому десь щось поступово забувалося, щось видозмінювалось, у тому числі й 

через подальші (посилені) «зустрічі» із конфесійними ідентичностями сусідів 

римо-католиків та протестантів.  

Деякою мірою еволюція релігійної ідентичності уніатів (в основному, 

стосовно другого та третього «блоків») віддзеркалюється в уніатських 

виданнях богослужбової літератури (Богогласники та ін.). Їхній зміст дозволяє 

прослідкувати цей процес через церковні культові практики. У свою чергу, з 

допомогою нових богослужбових видань відповідно виховувались вже нові 

покоління віруючих, у т.ч. й майбутнього кліру. Цьому ж сприяв і розвиток 

мережі уніатських шкіл (передусім, василіянських).  

Василіанську реформу 1882 р. теж можна вважати певним етапом в 

історії розвитку релігійної ідентичності греко-католиків (як на той час 

визначали їхній конфесійний статус), адже набуття майбутніми пастирями 

ґрунтовної богословської освіти в Римі не могло не вплинути на цей розвиток. 

Реформовані василіяни працювали у Церкві, сказати б, модерно – як на той 

час, і релігійна ідентичність їхньої пастви еволюціонувала якщо не в плані 

змісту віри, так у сенсі практичної її реалізації: декларація віри стала 

активніше та ефективніше втілюватися у приватному та суспільному житті 
                                                           
234 Берестейські артикули // Стахів М. Христова церква в Україні 988-1596. Нарис історії Української 

Католицької Церкви. Львів, 1993. С. 396-405. 
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(зростання просвіченості, сучасного господарництва, об’єднання за 

духовними і громадськими інтересами тощо). Вихованцем Василіянської 

реформи став і сам митрополит Андрей Шептицький. 

Останній багато зробив для питомого розвитку релігійної ідентичності 

українців греко-католиків, закликав до єдності з українцями-православними. З 

висоти сьогодення зрозуміло, що частина його відповідних міркувань та мрій 

були незреалістичними, однак за його доби Церква багато встигла зробити для 

того, щоб релігійна ідентичність віруючих ставала все більш зрозумілою їм 

самим, усвідомленою, та практично втілювалась у «розбудові Рідної хати». 

Греко-католицька Церква під його проводом стала тією духовною 

національною твердинею, що виховала покоління такої релігійної 

ідентичності, котра давала їм незламну духовну мотивацію боротися за 

націєдержавну незалежність. Зрештою, аналіз документації Конференцій 

архієреїв УГКЦ, яка велась у роки митрополитування А. Шептицького, 

дозволяє стверджувати, що єдині офіційно погоджені рішення церковного 

проводу, які стосуються уточнень саме віри, віровизнання, були зроблені на 

18-тій Конференції 29.04.1912 р., коли було ухвалено доручити душпастирям 

розширяти і впроваджувати культ Серця Ісусового, майське Богослужіння, 

культ Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії і культ святого Йосафата 

(Кунцевича)235.  

Катакомбна церква за радянських часів, її священики та чернеча братія, 

які працювали де і як могли, Українська Католицька Церква у діаспорі, 

Патріарх Йосип Сліпий, всі її героїчні миряни – героїчні як своїм спротивом 

радянській системі цінностей, так і відповідним вихованням успішних борців 

за врешті здобуту українську незалежність – довели внутрішню якість та силу 

своєї релігійної ідентичності. Хай вона начебто формально і небагато 

відрізнялась від релігійної ідентичності українців-православних того ж 

періоду, однак, безперечно, засвідчила свою більшу ефективність у плані 

практичної її реалізації.  

Початок відродження УГКЦ в кінці 80-х рр. минулого століття не просто 

співпав із активізацією змагань за незалежну Україну — його рушіями були 

одні й ті самі люди, а їх соратники у цій боротьбі — українці-незахідняки, 

котрі були (й часто вже не в першому поколінні) практично невоцерковленими 

або й невіруючими, дивлячись на стійку віру та конфесійну вірність, сполучені 

з дієвим українським патріотизмом, своїх товаришів-однодумців, нерідко й 

самі ставали неофітами греко-католиками.  

В незалежній Україні УГКЦ бурхливо відроджується. Поки вона діяла у 

підпіллі, відбувся ІІ Ватиканський собор, що привніс нові акценти у розвиток 

й релігійної ідентичності католиків. Церква у діаспорі встигла познайомитися 

з його напрацюваннями, а катакомбна мала дуже обмежені відповідні 

можливості, то ж відроджена УКГЦ мусила терміново «доганяти». У процесі 

                                                           
235. Конференції Архиєреїв Української-Греко-Католицької Церкви (1902-1937). Львів, 1997. С. 39. 
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пристосування Церкви до нових умов відбувалась певна еволюція релігійної 

ідентичності українців греко-католиків (що ми розглянемо нижче), й 

відповідні трансформації зумовлювалися відразу кількома важливими 

зовнішніми та внутрішніми факторами (як духовно-релігійного характеру, так 

і геополітичного й культурно-цивілізаційного). Цей етап у розвитку релігійної 

та конфесійної ідентичності українців греко-католиків був (і продовжується), 

мабуть, як один з найскладніших, чому сучасні релігієзнавці є свідками й 

зацікавленими дослідниками.  

Отже, на основі уточнення висхідних характеристик релігійної 

ідентичності русинів, які стали уніатами, та основних етапів її подальшої 

еволюції, можна виснувати: релігійна ідентичність українців греко-католиків 

природно розвивалась на основі загальнохристиянського фундаменту 

основних правд віри, вбираючи як східно, так і західнохристиянські впливи, 

згідно внутрішніх поточних можливостей, зовнішніх обставин та потреб 

віруючих. Релігійна ідентичність українців греко-католиків – феномен 

оригінальний та динамічний.  

 

 

5:1:2 Конфесійна ідентичність УГКЦ на момент 

укладення Берестейської унії: історичні пертурбації 

 

Сьогодні, після чотирьох з чвертю століть з часу укладення 

Берестейської унії, конфесійна ідентичність українських греко-католиків досі 

є предметом дискусій, як у наукових колах, так і в колах церковних. Подібні 

дискусії точаться і щодо конфесійної ідентичності українців інших релігійно-

церковних орієнтацій. І це закономірно, адже в сучасну добу для українців знов 

гостро постала потреба переосмислення власної ідентичності, духовної й 

культурно-цивілізаційної, як також і питання кореляції релігійно-церковного 

самовизначення із суспільно-політичними орієнтаціями. Злободенні проблеми 

коріняться в перипетіях нашої історії. Відтак для того, щоб їх ефективно 

вирішувати, доводиться розбиратися у тому, як, чому і для чого діяли наші 

предки, якими були взаємовпливи їхнього вибору, їхніх рішень та діяльності 

наших сусідів, ближніх і дальніх. В Україні, де сходились співпрацювати та 

конкурували християнський Схід і Захід, різні конфесії та різні культурно-

цивілізаційні проекти, саме греко-католики уособлюють всю складність та 

потенціал межової вітчизняної ситуації.  

То ж зрозуміло, що як релігійна, так і конфесійна ідентичність 

українських греко-католиків була і є предметом зацікавленого вивчення 

багатьох світських та церковних науковців. Природно, насамперед дослідники 

звертались до її витоків: студіювались передумови формування цієї 
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ідентичності (А. Великий236, М. Стахів237, І. Шевців238), у т.ч. від особливостей 

Київського християнства (М. Чубатий239, П. Яроцький, Є. Харковщенко240, 

О. Недавня241) і до широкого контексту тогочасної специфіки релігійно-

церковного життя українських та інших європейських теренів (Б. Гудзяк242, 

С. Сеник243). А на кінець ХVІ століття, коли готувалась та укладалась 

Берестейська унія, наші землі не обминули складні процеси Реформації та 

Контрреформації, шукалися різні способи подолання церковної кризи, що 

відображено в численній полемічній літературі та згодом притягало великий 

дослідницький інтерес. Зокрема, про вплив Реформації та Контрреформації на 

різні аспекти церковного життя в українських землях писали чимало істориків 

(М. Грушевський244, О. Левицький245, М. Коялович246) та колег-релігієзнавців 

(В. Шевченко247, В. Литвинов248, В. Ульяновський249), однак відповідний вплив 

саме на Берестейські артикули та подальшу розбудову уніатської Церкви 

переважно не був у епіцентрі уваги таких досліджень. 

Відтак, спробуємо ми проаналізувати Берестейські артикули250 як базовий 

документ для визначення конфесійної ідентичності Церкви, що укладала Унію 

з Римом, та принагідно виявити можливі впливи на виписані в цих артикулах 

пункти, а відтак – і на самосприйняття цієї Церкви, на конфесійну ідентичність 

русинів-уніатів, у майбутньому – українців греко-католиків.  

Приступаючи до такого дослідження, маємо застерегти, що не бачимо 

наразі сенсу входити у дискусію, чи була Берестейська унія саме унією, 

                                                           
236 Великий А. Г. З літопису християнської України : в 9 кн. Рим, 1998-1999. Кн. 1. 277 с.; Кн. 2: ХІІ 
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244 Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці // Духовна Україна. 
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245 Левицький О. Внутрішній стан західно-руської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці 

XVI століття та Унія // Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси XVI-XVIII віків. Львів, 
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об’єднанням, а чи радше приєднанням, знаючи, що існують відповідні 

аргументи на користь обидвох цих версій. Так чи інакше, а Берестейські 

артикули були складені руськими єпископами таким чином, як вони вважали 

за краще і можливе для своєї Церкви у тодішній ситуації. Вони відображають 

як поточний стан її ідентичності, так і бачення її в подальшому бутті. 

Берестейські артикули можна назвати відповідним компендіумом, що засвічує 

найсуттєвіше й найважливіше стосовно цієї ідентичності. 

Натомість слід уточнити поняття конфесійної ідентичності як такої, 

відрізнивши її від ідентичності релігійної. В академічному вітчизняному 

релігієзнавстві конфесією визначається приналежність до певної Церкви, 

релігійної організації, яка має своє віровчення, культову практику та 

організаційну структуру251, та підкреслюється, що конфесія не дорівнює 

віросповіданню (як приклад наводиться: в Україні діють три окремих Церкви 

– УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, котрі належать до одного віросповідання, і до 

трьох різних конфесій). Отже, конфесійна ідентичність – це належність до 

однієї з конфесій, конфесійних традицій. Зрозуміло, окрім відповідної 

самоідентифікації певної церковної спільноти віруючих (чи самоідентифікації 

окремого віруючого), варто враховувати те, наскільки об’єктивними є такі 

самовизначення. І якщо релігійна ідентичність змістовно – це те, у що вірують, 

то ідентичність конфесійна – як, у яких формах вірують, як організовані у 

спільноти, і як ці спільноти функціонують.  

Отож, досліджуючи зміст Берестейських артикулів, вичленимо, як там 

відображаються основні компоненти (обряд, організація Церкви, специфіка її 

діяльності тощо), котрі визначають конфесійну ідентичність, відрізняючи їх 

від тих компонентів, що стосуються ідентичності власне релігійної, віри як 

такої.  

У першому артикулі розглядається питання, котре стосується як 

релігійної, так і конфесійної ідентичності: це питання сходження Святого 

Духа. Єпископи-підписанти хочуть застерегти щодо нього, щоб «було вільно 

держатися всього того, що знаходимо переданим у Св. Писанні, Євангелії і в 

письмах св. учителів Церкви грецької віри»252. У трьох наступних умовах 

йдеться про збереження форм богопочитання, «по звичаю й обичаю, 

прийнятому в східній Церкві» 253 (молитви, літургії, обряди й церемонії), 

причому в умові другій уточнюється право виконувати те все в рідній мові. 

Останнє можна вважати традиційним надбанням руської Церкви, водночас 

підкріпленим викликами часу, зокрема – й реформаційними. 

Наскільки суттєві були ці умови для руської сторони? З одного боку, вони 

підсилюються аналогічними з подальшого списку, а з іншого – вже перша 

фундаментальна умова, яка стосується і релігійної, й конфесійної 

ідентичності, була «відступлена» на практиці Римському престолові (як 

                                                           
251 Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. Київ, 1996. С. 66. 
252 Умови з’єдинення української Церкви з Римом // Цит. праця. С. 396.  
253 Там само. С. 397. 
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наголошує М. Стахів, делеговані до папи єпископи зрештою підписали 

документ, де сходження Святого Духа було сформульоване не у погодженій на 

Флорентійському соборі формулі – що західне визначення вірне в західній 

Церкві, а східне – у східній, а у римському прочитанні). 

У п’ятій умові, що, знову-таки, стосується ідентичності й релігійної, й 

конфесійної, йдеться, що «про чистилище не входимо в ніякі спори, а бажаємо 

бути поучені св. Церквою»254. Така згідливість в даному питанні може бути 

пояснена тим, що в руській церковній традиції відомі митарства душі після 

смерті, котра не попадає в пекло, і має очиститися перш ніж радіти з Господом. 

Цей стан подібний до того, як описується перебування душ в чистилищі, тобто, 

у Церкві, де визнаються митарства, логічно припускати, що існує для цього й 

відповідне місце. Правомірно, на нашу думку, також припустити, що на ту ж 

користь свідчить церковна практика молитов за душі померлих. Адже якщо 

їхня посмертна доля була б остаточно вирішена, то ніякі молитви за Царство 

небесне для них вже не допомогли б. 

В наступних трьох умовах застерігаються календарно-обрядові 

особливості руської Церкви. Можливо, не без впливу процесів Реформації та 

Контрреформації, у питанні церковного календаря русини готові були піти на 

певний компроміс: його погоджувались прийняти, лише щоб збереглися час та 

спосіб святкування Пасхи й інших місцевих свят. Але у цьому питанні Рим не 

наполіг, а відтак руська Церква залишилась на старому календарі. Йшлося 

також про залишення практики одружених священиків. Варто зауважити, утім, 

що і в руській Церкві могли бути безженні священики, котрі на таке самі 

зголосились перед їх свяченням. Безперечно, практика одруження священиків 

характерна для східнохристиянських Церков, однак, можливо, рішучість 

наполягання на цьому руських єпископів, що прагнули єдності своєї Церкви з 

Римом, де панував целібат, могла підкріплюватися й популярним у 

протестантизмі «трендом» одружених священиків.  

В цілому ж, щодо всіх умов, де йдеться про збереження обрядів та 

звичаїв руської Церкви, слушно зазначає М. Стахів255: єпископи-підписанти 

наполягають на тому, щоб до змін не примушували, але це не означає, що якісь 

зміни не можна було з часом вводити доброхіть, самостійно (і таке дійсно було 

надалі). Зрештою, самим фактом звернення до Риму та укладання з ним унії 

руські єпископи наважились на велику, епохальну зміну. Тож тектонічні 

релігійно-конфесійні зсуви доби Реформації та Контрреформації мали 

своєрідну, потужну алюзію і в руських землях. Вона виявилась, принаймні, не 

менш масштабною й живучою, ніж виникнення в них протестантських громад. 

Подальші умови з’єдинення руської Церкви з Римом охоплюють цілий 

спектр церковних проблем правного, організаційного, майнового, 

престижного характеру, міжцерковних взаємин тощо. Ми звертатимемо увагу 

                                                           
254 Там само. С. 397. 
255 Стахів М. Христова Церква в Україні 988-1596. Нарис історії Української Католицької Церкви. 

Львів, 1993. С. 398.  
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нижче на ті моменти, котрі, на нашу думку, суттєво стосуються конфесійної 

ідентичності. А серед змістовної частини різних умов є такі, що мають між 

собою певні суперечності. Це ставить під сумнів послідовність стратегічних 

наполягань на конфесійних цінностях, але при цьому натомість фактично 

засвідчується відповідний тактичний підхід.  

Так, наприклад, в умові десятій йдеться про те, щоб достоїнства 

митрополита, єпископів та іншого духовенства надавалися тільки особам 

народу руського або грецького, тоді як в умові чотирнадцятій наголошується 

небажаність, ба й навіть неприпустимість втручання у справи руської Церкви 

будь-яких священослужителів-греків.  

Більш того, в частині умов продовжується наполягання на дотриманні 

східних організаційних традицій (наприклад, в умові дев’ятнадцятий щодо 

устрою монастирів), а в іншій частині – особливо у стосунках зі світською 

владою (наприклад, в умові двадцятій щодо участі в державному трибуналі 

духівників руського обряду, за звичаєм римської Церкви), то тут йдеться про 

набуття таких само прав, як і західне духівництво. Аналогічний підхід 

простежується і в умовах, які стосуються майнового становища Церкви: 

фактично визнаються і пропонується до привласнення відповідні практичні 

напрацювання римської Церкви (зокрема, умова вісімнадцята). Сказати б, 

обряди руської Церкви та, частково, її внутрішнє улаштування бачилися відтак 

переважно такими, які вже склалися, а зовнішні відносини зі світом – на 

кшталт того, як це було в Церкві римській, реалістичність чого виглядає дещо 

сумнівною. Яскравою ілюстрацією такого підходу до справи руських 

єпископів є чільне формулювання в умові двадцять першій: «Архимандрити, 

Ігумени, Священики, Архидиякони та інші духовники нашого обряду нехай 

користуються і втішаються такими самими почестями й пошанівком у народу, 

як і особи римського обряду»256, так, наче таке ж пошанування можна 

застерегти статтями документу, самим фактом визнання Римського зверхника, 

а не аналогічною діяльністю самої Церкви. 

В умовах також трапляються ситуативне прив’язання запевнень 

священницького послуху й підпорядкування – та світської ваги 

церковнослужителів, як от в умові дванадцятій, де йшлося про допущення 

руських митрополитів та єпископів до Сенату (як то було з єпископами 

римськими) та одночасну їхню присягу як сенаторів і присягу на послух Папі. 

Такий не цілком стандартний як для східно- й західно-християнських 

конфесійних традицій хід є цілком в дусі тодішніх реформаційних інтенцій 

стосовно співвідношення та взаємообумовлення влади духовної та світської.  

Загалом, виникає враження, що певні суперечності власних очікувань та 

вимог не вповні усвідомлювали єпископи-підписанти, або ж нехтували цим у 

сподіванні, що якось воно та складеться. Втім, ймовірно, що Реформаційна й 

Контрреформаційна епоха великих суспільних експериментів спонукала їх до 
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ризику та породжувала надії на можливі, небачені або «гібридні» новації у 

функціонуванні Церкви.  

Окремо варто згадати про умови двадцять шосту та двадцять сьому 

стосовно існування братств, закладання шкіл, семінарій та друкарень (під 

послухом митрополита та єпископів). Попри те, що у випадку з останніми 

наголошується їхня необхідність та згадане підпорядкування задля протидії 

розповсюдження єресей, все ж у наголосі на необхідності і братств, і 

просвітницьких установ правомірно вбачати як продовження питомих 

традицій Київського християнства з його демократичністю та софійністю, так 

і певний вплив реформаційного просвітництва. Безперечно, витворена у тих 

обставинах широка міжконфесійна дискусія (а русини не лише спостерігали 

тодішню полеміку католиків з протестантами, але й брали в такій полеміці 

активну участь) сприяла глибшому осмисленню власної конфесійної 

ідентичності, що могло спонукати не лише до її захисту, але й до її 

«вдосконалення».  

Нарешті, важливо відзначити, що у добу Реформації й Контрреформації 

руським єпископам легше було ставити умови, котрі стосуються сприйняття 

різних обрядів як рівних: поняття про релігійну свободу почало 

утверджуватися принаймні на рівні спільнотному (зокрема, в умові 

шістнадцятій про мішані подружжя й вільність в ньому залишатися кожному 

при своєму обряді). Водночас, про запевнення свободи індивідуального вибору 

конфесійної ідентичності ще не йшлося: так, в умові п’ятнадцятій 

персональний вибір конфесій не допускався (вимога не приймати тих, хто 

бажає змінити свій обряд).  

Підсумовуючи, виділимо характерний рефрен умов з’єдинення руської 

Церкви з Римом: фактично, в них, з одного боку, застерігаються обрядові 

конфесійні особливості, але, з іншого – очікується зрівняння для руського 

духовенства у правах, посіданнях та авторитеті з духовенством 

західнохристиянським, що свідчить про недооцінку кореляції інституційного 

устрою Церкви з її функціонуванням та місцем у соціальній структурі 

суспільства.  

Можна по різному розцінювати поодинокі поступки, а то й подекуди 

легковаження єпископами-підписантами конфесійної ідентичності 

(східнохристиянської, хоч і не без місцевих особливостей та оригінального 

прочитання), як і по-різному оцінювати міру їхньої щирості в її збереженні. 

Однак велика історична перспектива довела, що відповідний ризик (укладання 

Унії з Римом), попри певні поточні збитки, зрештою виправдався, а подальша 

еволюція конфесійної ідентичності уніатів (згодом – греко-католиків) 

виявилася порівняно конструктивною як для націєдержавних інтересів 

українців.  

Доля зовнішніх впливів на таку епохальну подію, як Берестейська унія, 

має бути предметом ще багатьох спеціальних релігієзнавчих досліджень 

(особливо з нагоди в 2021 році 425-ліття Берестейського собору), однак, 
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безперечно, тодішній потужний вітер перемін був сприятливий для вивірення 

церковного курсу русинів. 

Якщо говорити про те, як розвивалась конфесійна ідентичність дітища 

Берестейської унії в наступних кількох століття (аж до ХХ-го), то варто 

відзначити, що віхи відповідного процесу корелюють з етапами розвитку 

релігійної ідентичності цієї Церкви, про які йшлося вище. Чи могло бути 

інакше, чи могла конфесійна ідентичність з’єдиненої з Римом Церкви 

залишатися недоторканою? Питання риторичне. Нагадаємо, що конфесійна 

ідентичність втілює у тих чи інших формах ідентичність релігійну, і відмінність 

таких форм може бути більш чи менш масштабна (як це можна спостерігати на 

прикладах різних уніатських Церков). На наше переконання, обрядові зміни, як 

і зміни в організаційному устрої та функціонуванні Церкви, мають оцінюватися 

не так з точки зору її сталості та піддавання (або непіддавання) тим чи іншим 

впливам, як з огляду на те, наскільки ці зміни відповідають реальним, 

об'єктивним інтересам того народу (в конкретній добі та обставинах), чия ця 

Церква, притому оцінка така має враховувати наявність чи відсутність серед 

народу інших Церков (кращих чи гірших для реалізації цих інтересів), всю 

поточну культурно-цивілізаційну, геополітичну ситуацію, в якій знаходиться 

конкретний народ. 

У випадку з УГКЦ, у період після Берестейської унії вона частково 

переймала в обряді, устрої, й найбільше — у функціонуванні риси 

західнохристиянські, чому противились в ній «східники» та сприяли 

«західники» (про що ми докладно писали раніше257). Певною мірою, таке 

протистояння не припинилось і до сьогодні, притому перші відкликаються до 

східнохристиянського спадку УГКЦ, а другі – до доцільності й ефективності її 

функціонування. Така ситуація, очікувана як для Церкви «між християнським 

Сходом і Заходом», була і є ферментом її розвитку, спонукала й спонукає до 

пошуку актуальних і запитаних форм конфесійної ідентичності, у тому числі в 

обряді. Підкреслення цінності східнохристиянського спадку УГКЦ дозволяє їй 

почуватися рідною з українською Православною Церквою, а реальний розвиток 

структури та напрями діяльності, по суті, аналогічні (принаймні частково) 

західнохристиянським, дозволяло й дозволяє почуватися й поводитися як 

Церкві не-цезаропапістській, що особливо доречно тоді, коли вітчизняна 

світська влада стає сумнівно українською, або й зовсім неукраїнською. 

Останніми роками в УГКЦ посилились наголоси на її ідентичності як 

спадкоємиці Київського християнства, що, з огляду на його означені вище 

провідні риси, може бути вдалою акцентацією конфесійної оригінальності.  

                                                           
257 Недавня О. В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між 

християнським Сходом і Заходом. Київ, 2000. С. 146-181.  
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5:2 Релігійна та конфесійна ідентичності українців  

греко-католиків: сучасний стан та можливі напрями розвитку 
 

5:2:1 Релігійна ідентичність українських греко-католиків:  

практичні вияви у сьогоденні, трансформації, перспективи 

Проблема осмислення ідентичності українців – релігійної, конфесійної, 

культурної, національної – та її зв’язку з їхніми 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 допевна визначальний фактор культурно-

цивілізаційних орієнтацій. А відтак привертає виправдану увагу науковців, 

передусім – релігієзнавців, у чиє злободенне завдання входить з’ясування 

відповідних кореляцій. Власне, для цього вартує насамперед розібратися в 

особливостях сучасної релігійної ідентичності різних конфесійних традицій, 

котрі найбільш вагомо представлені в Україні. Саме ці особливості складають 

той фундамент, що обумовлює специфіку функціонування різних Церков, а 

відтак – і міру популярності та впливу останніх серед українських громадян 

дещо різної ментальності (й відповідно, різних суспільно-політичних 

симпатій). В цьому контексті знову-таки саме УГКЦ постає найбільш вдячним 

об’єктом аналізу з огляду на її історичний досвід, відкликання до Київської 

традиції, виразну проєвропейськість та патріотизм її віруючих. 

Релігійна ідентичність наших сучасників – складний феномен, продукт 

глобалізованої епохи інформаційного коктейлю, особливо це стосується 

молодого покоління. Згадаємо тут добрим словом нашу співробітницю 

Н. Гаврилову, котра вивчала сучасну релігійність української молоді. Її вагома 

праця258 з цієї теми допомогла нам краще зорієнтуватися в даній проблематиці, 

як і, певною мірою, наші власні зацікавлені спостереження останніми роками 

в колі студентства.  

Сучасна релігійна ідентичність українців греко-католиків студіюється 

передусім греко-католицькими дослідниками, зокрема церковними (в УГКЦ 

працює Інститут історії Церкви — у складі Українського Католицького 

Університету), що зрозуміло. Утім, релігійна ідентичність українців греко-

католиків була і є в полі уваги тих вітчизняних науковців, котрі вивчали її 

                                                           
258 Гаврилова Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины. Saatbrucken : 

LAP LAMBERT Publishing GmbH&Co, 2010. 140 с. 
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специфіку з точки зору походження УГКЦ та становища цієї Церкви між 

християнськими Сходом і Заходом, оцінювали певні зрушення у цій 

ідентичності упродовж непростої її історії. Ознайомлення з напрацюваннями 

наших колег Я. Стоцького, Н. Стоколос, Е. Бистрицької, Р. Шеретюк, 

науковців із згаданого Інституту історії Церкви УКУ, зокрема О. Турія, 

дозволило нам глибше вникнути у відповідну проблематику та виділити поки 

що недостатньо досліджені її аспекти. До останніх якраз і відноситься саме 

такі особливості релігійної ідентичності українських греко-католиків, що 

народжуються буквально на наших очах протягом останніх років і є цілком 

закономірним відкликом на запити нашої доби. Аналіз насамперед таких 

особливостей і є найбільш актуальним. То ж наше завдання ми бачимо в 

наступному: 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.  

Вище ми вже розглянули докладно структуру та зміст релігійної 

ідентичності (зокрема й українців греко-католиків), що включає чотири 

основних «блоки» того, у що вірують греко-католики (подібні чотири «блоки» 

по змісту віри існують від перших християнських століть у кожного 

християнського народу). Стисло наголосимо: перший – це загальні 

християнські правди віри, другий – це віровизнавчі особливості, котрі існують 

в різних християнських напрямах та Церквах (у нашому випадку – в УГКЦ), і 

стосуються саме змісту віри, третій «блок» – це місцеві феномени віри, 

локальні «набоженства», які є місцевими, оригінальними «прочитаннями» 

типових елементів віровизнавчого комплексу, або унікально прив’язані до 

певної території, історії та культури народу, і четвертий «блок» – це двовір’я, 

численні пережитки язичництва у християнстві. Всі ці чотири «блоки» містять 

певну частину базових, традиційних елементів та виявів, але також підпадають 

певній еволюції, трансформаціям, новаціям. То ж релігійна ідентичність не є 

абсолютно незмінним, виробленим раз і назавжди феноменом. 

Якщо говорити про сучасну релігійну ідентичність українців греко-

католиків, то перший означений її «блок» змістовно не зазнав помітних змін 

(хоч сучасні соціологічні дослідження фіксують певні зсуви — в бік 

зменшення — у повноті визнання його складових помітною частиною 

віруючих259), четвертий – «жив своїм життям», дещо змінюючись, а більше 

еволюцій зазнав блок другий та почасти – третій.  

Для вивчення теоретичних аспектів даної проблематики є 

фундаментальне документальне джерело – Катехизм Української Греко-

                                                           
259 Релігійна ідентичність і практики мирян Української Греко-Католицької Церкви (звіт за про 

результати соціологічного опитування). Інститут релігії та суспільства. URL: http://irs.ucu.edu.ua/wp-

content/uploads/ 2014/09/Rezultaty_IRS.pdf. 
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Католицької Церкви «Христос – наша Пасха»260 (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. Відтак 

Церква пішла далі у випрацюванні свого віровизнання.  

Докладний аналіз всіх правд віри, викладених в Катехизмі, вимагає обсягу 

окремої монографії, проте маємо відзначити деякі 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»261. Цього, як, власне, і самої назви аналізованої нами Церкви, має бути 

вже достатньо для того, щоб погодитися з наголошеним у Катехизмі фактом: 

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 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. 

Ми свідомі того, що Катехизм – це про те, як слід вірити українцям греко-

католикам, тоді як з реальністю це не завжди співпадає. Зауважити відмінності 

можна, певною мірою, з допомогою опитувань, проведених у Церкві, щодо 

релігійності її сучасних віруючих. зокрема таких, як-от, наприклад, «Релігійна 

ідентичність і практики мирян Української Греко-Католицької Церкви» (звіт про 

результати соціологічного опитування)262.. Однак вони можуть виступати як одні 

з можливих джерел знайомства з аналізованою проблематикою, у якому питання 

формулювались (і відповіді здійснювались) не «під замовлення» релігієзнавців, 

які б сформулювали їх інакше.  

                                                           
260 Катехизм Української Греко-Католицької Церкви “Христос – наша Пасха”. Львів : Свічадо, 2012. 

343 с.  
261 Там само. С. 6.  
262 Релігійна ідентичність і практики мирян Української Греко-Католицької Церкви (звіт за про 

результати соціологічного опитування). Інститут релігії та суспільства. URL: http://irs.ucu.edu.ua/wp-

content/uploads/2014/09/Rezultaty_IRS.pdf. 
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Як же ще 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, проведених для потреб світських інституцій (хоча, на жаль, 

поки бракує подібних соціологічних розвідок, де б питання до респондентів 

формулювалися згідно потреб саме релігієзнавчих досліджень).  

Отож проаналізуємо доступний наразі 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 рівня263 та комісії, які діють на території України264. 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 їхніх повноважень, а також можуть пропонувати 

для розгляду законодавчої влади проекти різних рішень для дальшої 

діяльності. 

Тобто, якщо законодавча влада в УГКЦ проголошує ті чи інші 

рішення, котрі стосуються релігійної ідентичності українців греко-

католиків, то виконавча працює над тим, щоб 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 

в плані визначення реального стану та тенденцій розвитку релігійної 

ідентичності церковної спільноти. 

                                                           
263 Українська Греко-Католицька Церква. Патріарші комісії і відділи. URL: http:// 

ugcc.ua/official/curia/patr%D1%96arsh%D1%96_kom%D1%96s%D1%96i_%D1%96_v%D1%96dd%D

1%96li_70054.html.  
264 Українська Греко-Католицька Церква. Комісії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства. 

URL: http://ugcc.ua/official/curia/kom%D1%96s%D1%96i_kiievogalitskogo_verhovnogo_ 

arhiiepiskopstva_70055.html.  
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Напрямами 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 нині 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 з сприяння єдності між християнами, Комісія кадрового забезпечення 

УГКЦ та Катехитична комісія Києво-Галицького Верховного 

Архієпископства. 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 напрямів діяльності Патріаршої курії сформовані 

такі пасторальні проекти: вишкіл і формація єпархіальних/екзархальних 

працівників для пасторальної роботи та поширення кращих пасторальних 

практик, формаційні вишколи, тренінги для мирян, священиків і 

монашества, 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 в розвитку проектів і програм 

на Сході України, молодіжне служіння на парафіяльному рівні – молодіжні 

медіа проекти, розвиток католицького шкільництва в Україні, євангелізація 

через медіа («Живе ТВ» та «Живе радіо»). Проблематика 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 

промовистими 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 проводиться переклади зі старогрецької, 

церковнослов’янської, староєврейської та видання літургійних текстів з 

урахуванням канонів 656 і 657 Кодексу Канонів Східних Церков (Канони 

цього Кодексу265 стосуються всіх східних католицьких Церков, в даних 

канонах йдеться про видання літургічних книг). Відтак акцентується як 
                                                           
265 Кодекс Канонів Східних Церков // Рух Світло життя. Домашня Церква. URL: http://dc.lviv.ua/ 

nauka_cerkvy/dokumenty/31-kodeks-kanonv-shdnih-cerkov.html. 
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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, 

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 працюють 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». Напрями роботи і завдання цих Комісій 

сформульовані досить сучасно. Якщо уважно приглянутися до них, то 

корелюють з такими віровизнавчими акцентами та пропозиціями їх 

практичного втілення, які характерні для сьогоднішньої католицькій Церкві 

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 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 її священнослужителів, починаючи з її очільників-

свідків цієї війни266 вже започатковується богословське осмислення 
                                                           
266 Зокрема: Любомир Гузар: якщо матері не благословлять дітей на війну — то не буде держави // 

Католицький оглядач. URL: http://catholicnews.org.ua/lyubomir-guzar-yakshcho-materi-ne-
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відповідної проблематики. Адже християнські правди віри, незмінні у своїй 

суті, потребують сучасного роз тлумачення, того, 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, присвячених «військовій» тематиці матеріалах Інформаційного 

ресурсу УГКЦ267, можна спостерігати свідчення певних трансформацій в 

царині «теології війни»: якщо раніше питання війни та миру розглядались268 

досить загально, то тепер озвучується віровизнавча проблематика в 

контексті конкретної сучасної війни269. 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 і 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 дослідженнях270 ми вже звертали увагу на цей 

                                                           
blagoslovlyat-ditey-na-viynu-ne-bude-derzhavi;  Глава УГКЦ: «Ми здатні бути в одному окопі з 

нашими вояками» // Релігійно-інформаційна служба України. URL: 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/faith_and_weapon/65243/; Капелан Андрій 

Зелінський: Ми живемо в час, коли в серці кожного українця має народитися воїн // Українська 

правда. URL: https://vybory.pravda.com.ua/articles/ 

2018/10/31/7149775/?fbclid=IwAR1mgL0ol4B20Bv1BEutfE-06ssedErb MtF8MxS0bjWwfj07UmeEGI 

_68bM; Бог і Майдан: Аналіз і свідчення / За заг. ред. М. Димида. Львів : УКУ, 2018. С. 59-217. 
267 Інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви. URL: http:// 

news.ugcc.ua/tags/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1

%96/  
268 Соціяльно зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви (1989-2008). Львів : 

Вид-во УКУ, 2008. 
269 Напр.: Любомир Гузар: Я не бачу можливості примирення чи миру // Дзеркало тижня. 23 січня, 

2016. URL:  https://dt.ua/UKRAINE/lyubomir-guzar-ya-ne-bachu-mozhlivosti-primirennya-chi-miru-

197614_.html; «Війна припиниться тоді, коли ми перестанемо жити так, ніби війни нема», ‒ 

переконаний Глава УГКЦ // Інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви. 15 грудня 

2017. URL: http://news.ugcc.ua/video/v%D1%96yna_pripinitsya_tod%D1%96_koli_mi_perestanemo_ 

zhiti_tak_n%D1%96bi_v%D1%96yni_nema__perekonaniy_glava_ugkts_81309.html; Християнин на 

війні // Християнин і світ. URL: http://www.xic.com.ua/z-zhyttja/11-intervju/303-hrystyjanyn-na-

vijni#.VDvkGr1W4sU.facebook.  
270 Зокрема: Недавня О. В. Нові виклики в морально-виховній діяльності Церков (на прикладі 

Української Греко-Католицької Церкви) // Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних 
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перспективний і дуже актуальний у всесвітньому масштабі напрямок, що 

активно опрацьовується в УГКЦ останнім десятиліттям. Для цього в 

2007 році було 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 напрямів діяльності фігурує 

поширення екологічного вчення Церкви271. Однак, як засвідчує наше 

знайомство з церковними документами і матеріалами, 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 віровизнавчих 

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 Компендіуму Соціальної Доктрини), 

але й власні напрацювання УГКЦ («екологічні» уривки з Катехизма УГКЦ 

та екологічно спрямована Моральна катехеза). В останніх, як і в екологічних 

катехезах, екологічних проповідях та екологічних бесідах оперується вже 

такими новими у віровизнанні поняттями, як екологічне навернення272, 

екологічний гріх273, екомученики274, кліматичне паломництво275, екологія 

душі й «нові» гріхи, в яких важливо покаятися під час сповіді276 тощо. 

Наголошується, що екологічного мислення потребує як наше ставлення до 

природи, так і до самої людини. Здійснюються також дослідницькі розвідки 

                                                           
процесах розвитку українського суспільства (до 420-ліття укладення Берестейської унії). Тернопіль; 

Київ, 2016. С.230-234. 
271 Відповідальність за створіння. Бюро УГКЦ з питань екології. URL: https://ecoburougcc.org.ua.  
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біблійних екологічних мотивів277. Відзначимо, 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 катехез для дітей та всіх вірних, 

всецерковних заходів, напучувань і пропозицій, й до місцевих акцій та 

ініціатив278. В полі уваги та піклування – збереження та примноження 

зелених насаджень, роздільного збору сміття та продуманої його утилізації 

й можливого використання, ощадного використання природних ресурсів та 

переходу на екологічно толерантне 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.  

Тривалі польові спостереження за буттям УГКЦ в незалежній Україні 

дозволяють нам з обережністю констатувати й деякі інші зміни в другому 

блоці релігійної ідентичності українців греко-католиків. Так, ми зауважили 

помітну тенденцію серед більш-менш «включених» віруючих більше 

цікавитись злободенними проблемами «життя з вірою сьогодні», не дуже 

прикликаючи для цього весь віроповчальний скарб Отців Церкви та 

Передання в цілому. Припускаємо, що таке судження комусь не 

сподобається, але можлива контраргументація про друк цією Церквою 

творів Отців Церкви (та досліджень про їхню діяльність) і вивчення їхнього 

спадку в наукових інституціях УГКЦ не спростовує того, що в повсякденній 

практиці її віруючі радше орієнтуються на базові чи тематичні катехези (а 

останні, як-от наприклад, для підготовки до вінчання, побудовані досить 

актуально, що цілком доцільно) та проповіді сучасних священиків (які 

слушно стосуються передусім злободенних проблем). Зрозуміло, що все 

сьогоднішнє повсякдення, з його проблемами, складним побутом та вічним 

поспіхом сприяє пошукам відповіді на актуальні питання, пов'язані з вірою, 

а такі відповіді навряд чи можуть бути конкретними і предметними у старій 

християнській спадщині.  

Не можна не відзначити також і певні зсуви у визнанні й вшануванні 

святих: крім головних з них, що їхні згадки особливо присутні на службах 

Божих, та крім всенародного улюбленика святого Миколи, інші святі, 

скажімо так, не користуються у греко-католиків такою увагою та пам’яттю, 

як це було раніше. Звісно, подібні зміни важко вловити соціологічно (якщо 

не проводити спеціальних тематичних соціологічних досліджень), однак 

                                                           
277 Теслюк Галина. «Служіть та охороняйте Едемський сад»: старозавітній погляд на 

відповідальність за довкілля // Християнин і світ. URL: http://xic.com.ua/biblija-pro/4-biblija-pro/331-

qsluzhit-ta-ohoronjajte-edemskyj-sad-starozavitnij-pogljad-na-vidpovidalnist-za-dovkillja. 
278 Напр.: На Прикарпатті священик переконав селян у необхідності сортувати сміття // Івано-

Франківська Архієпархія. URL: http://ugcc.if.ua/novyny/1990-na-prykarpatti-sviashchenyk-perekonav-

selian-u-neobkhidnosti-sortuvaty-smittia.html.  
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існують опосередковані докази, доступні всім бажаючим: це практика 

освячення храмів на честь святих (а таких з’являється небагато), практика 

наречення немовлят ім’ям святого чи святої, народжених у день їхнього 

вшанування (а їх стає все менше, переконатися у чому легко, переглянувши 

списки груп у дитсадочках та класів у школах західної України) та практика 

родинного святкування днів пам’яті святих (що її також меншає, а згадка 

про це міститься хіба у принагідних вітаннях друзям у соціальних мережах).  

Провідною, на наш погляд, тенденцією змін у місцевих християнських 

віруваннях греко-католиків є їхнє зменшення, за винятком хіба що місцевих 

чуд та явлень, котрі продовжуються. Якщо раніше частіше спостерігалися 

культи місцевих святих, якісь особливі набоженства, пов’язані з подіями 

євангельської історії тощо, то в сучасній добі уніфікація та інформаційна 

глобалізація витискає такі феномени або принаймні звужує їхню 

запитуваність. 

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 

Києвохристиянської традиції, 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), то ж важливим є її розвиток згідно викликів 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 напрямами продовження досліджень даної тематики 

можуть бути, на нашу думку, докладне вивчення віровизнавчих акцентів 

УГКЦ через порівняння катехизмів, якими вона користувалася й 

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.  

 



195 

 

5:2:2 Конфесійна ідентичність УГКЦ в незалежній Україні:  

відновлення спадку та його розвиток 

 

Зрозуміло, що в сьогоднішньому полі конфесійному й 

полісвітоглядному світі з його наскрізним інформаційним серфінгом, а, 

зокрема, в Україні за умов свободи совісті та релігієвибору (як різних 

конфесій, так і власних орієнтацій серед різних конфесійних пропозицій, де 

особа може вибирати не одну конфесію, а близькі собі ідеї та практики з 

кількох), то як релігійна, так і конфесійна ідентичності віруючих українців 

можуть бути не лише тією чи іншою мірою нетрадиційні, але й значно 

мобільніші та змінніші порівняно з усім попереднім досвідом людства. Така 

ситуація впливає і на Церкви навіть порівняно консервативні, на їхніх 

очільників та їхній актив: релігійна і конфесійна ідентичність Церков також 

піддається помітній еволюції жвавіше, ніж це, як правило, бувало раніше. 

Стосується таке й УГКЦ. 

Хоча якраз ця Церква і в минулому переживала тектонічні зсуви своєї 

конфесійної ідентичності, від Берестейської унії починаючи (ми це розглянули 

вище). Церква, котра наважилась на епохальний крок Берестейської угоди, вже 

генетично була «приречена» на певну конфесійну еволюцію та осмислення й 

«перетравлення» різних впливів. Це було як її потенцією, так і загрозою (що й 

проявилося протягом її подальшої історії).  

Прояви цієї тенденції в минулому і в сучасності УГКЦ зазвичай 

зауважують або як певні запозичення від римо-католицької Церкви, або ж 

активізацію її східного конфесійного, літургічного й обрядового спадку, а 

також і як окремі приклади тих чи інших протестантських впливів. Серед 

цього всього розвиток власної конфесійної ідентичності УГКЦ стає радше 

предметом суперечок, ніж безстороннього аналізу (і радше з огляду на 

обґрунтованість, ніж на доцільність). Натомість об'єктивний аналіз можна 

здійснювати, розбираючи складові конфесійної ідентичності УГКЦ за їх 

проявами: в трансформаціях обрядових, організаційних, напрямах діяльності.  

Вище ми, на основі аналізу своєрідного компендіуму конфесійної 

«висхідної» ідентичності УГКЦ (Берестейських артикулів), уточнили її 

тодішню – як східнохристиянську, хоч і не без місцевих особливостей та 

оригінального прочитання. Очевидно, що в Церкві, яка від Берестя до 

сучасності пройшла довгий і складний шлях свого розвитку, відбулося чимало 

трансформацій.  

Конфесійна ідентичність, яка склалася в УГКЦ, є певним феноменом 

«між християнськими Сходом і Заходом». А чи постала вона «містком» між 

ними, на що сподівалися адепти екуменізму як в минулому, так і в сучасності? 

На нашу думку, вона радше є рухливим і вповні не завершеним 

експериментом, а таке проміжне становище несло й несе як проблеми, так і 

здобутки. Але, так чи інакше, воно виявилось сталим ферментом розвитку, 

шукань, проб, протидією до спокус консервації або «спочивання на лаврах», 
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мобілізувало не здатися у найскладніші часи історії цієї Церкви, увесь час 

доводити сенс та корисність свого існування. 

Якщо зосередитися на вивченні сучасних особливостей конфесійної 

ідентичності цієї Церкви, то можна виявити наступне:  

1) Обрядові особливості. Богослужба в УГКЦ залишається 

східнохристиянською, однак підпадає й певним новаційним змінам. 

Скорочення часу буденної літургії в ній можна вважати одним з триваючих 

загальних трендів у західному християнстві, як і актуальну проповідь із 

злободенних проблем сучасності, що їх переживає паства. Важливо відзначити 

активнішу участь на службі Божій мирян, зокрема – дітей та молоді (читання 

ними Біблії, виголошення принагідних звернень, публічно озвучувані 

персональні прохання до Господа), а також і певні світські елементи – 

«неканонічний» спів, використання популярних музичних інструментів тощо. 

Зауважимо, що «маркування» навколишнього простору капличками з Дівою 

Марією «західного зразка» («Фатімська» фігура з зірковим німбом) 

представляється більш суттєвою (по впливу) новацією, яка стосується 

утвердження власної ідентичності в оточуючому середовищі, ніж та сама 

скульптура в храмах. «Хресна дорога» – явне «західне» запозичення – припала 

до душі українцям греко-католикам та, подібно до римо-католицьких сучасних 

практик, обростає оригінальною місцевою творчістю. Натомість українська 

традиція вертепів, щедро й дотепно збагачуючись сьогоднішнім актуальним 

контентом, яскраво розбуяла в церквах УГКЦ та скрізь, де діють її вірні – біля 

лінії фронту та у дитячих закладах, на різдвяних вулицях і у військових 

шпиталях, у лікарнях і госпісах.  

2) Особливості структури Церкви та організації взаємодії системних 

елементів. Крім акцентації на її функціональності, ми б виділили помітні 

«паростки» відповідних ініціатив «знизу» – як від «низових ланок» 

священства, так і мирянства (яскравий приклад – неформальна інституалізація 

«майданних» капеланів під час Майдану 2013-2014 років279, їх взаємодія як з 

церковними, у т.ч. й іноконфесійними, так і з різними світськими 

нецерковними структурами. 

3) Особливості функціонування церковних структур на місцях: чимало 

саме місцевих ініціатив можуть поширюватися у всій Церкві, а можуть діяти 

самодостатньо, згідно місцевих потреб (як це бачимо на прикладі різних 

соціальних акцій в різних регіонах України).  

4) Особливості конфесійної освіти. УГКЦ розбудовує свою відповідну 

мережу в цілому по-західнохристиянському, при потребі запозичуючи досвід 

як римо-католиків, так і протестантів.  

5) Особливості просвітницької та місіонерської роботи. Крім 

очевидного користування західнохристиянським досвідом, в УГКЦ діють 

                                                           
279 Недавня О. В. “Майданне капеланство” в Українській Греко-Католицькій Церкві як новітня 

інституційна форма її діяльності // Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та 

міжконфесійні взаємини. Галич, 2014. С. 131-136. 
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місцеві групи, сказати б, харизматичного характеру (як парафіяльні, так і 

міжпарафіяльні), котрі є досить активні, як і в реалі, так і у віртуальному 

просторі ЗМІК. Наприклад, у міжнародній соціальній мережі Фейсбук такі 

групи та окремі харизматичні священники та миряни можуть успішно 

позмагатися з енергійністю та напором сучасних протестантів. 

6) Особливості роботи з різними соціальними та віковими групами. 

Аналогічно і в цьому питанні УГКЦ явно діє по-західнохристиянському (що 

особливо очевидно тим дослідникам, котрі регулярно проводять польові 

дослідження). У цьому Церква використовує сучасний потужний потенціал 

інформаційних технологій. Одних тільки відповідних Інтернет-ресурсів вона 

має приблизно стільки ж, скільки і протестантські Церкви в Україні, та 

принаймні втричі більше, ніж вітчизняних ресурсів РКЦ 280.  

7) Особливості роботи з новим контингентом громадян поза Західною 

Україною. Хоч у цій ділянці УГКЦ поки ще не вистачає достатнього 

«схоплення» місцевої (незахідноукраїнської) ментальної та культурної 

специфіки віруючих, особливо неофітів, все ж, як і західнохристиянські 

колеги, Церква намагається «зрозуміти і почути» тих, хто приходить до неї не 

з родинної чи родової традиції.  

8) Однак наявний і зворотній певний вплив неофітів-незахідняків на 

розвиток конфесійної ідентичності, що також складає особливість сучасної 

еволюції конфесійної ідентичності УГКЦ. Цю проблему ми докладно 

досліджували раніше281 (і продовжимо нижче). Проте, можемо констатувати, 

що спільним з аналогічними процесами в західнохристиянських Церквах є те, 

що неофіти з центральних урбанізованих регіонів, особливо з великих міст і 

передусім зі столиці, схильні привносити радше прагматизм та раціоналізм у 

конфесійну функціональність, ніж емоційні обрядові сентименти.  

Отже, серед конфесійних особливостей сучасної УГКЦ 

східнохристиянські риси характерні власне для обрядової її практики, хоч вона 

розвивалася оригінально і зараз має своє «індивідуальне обличчя», як це є і в 

інших східнохристиянських Церквах (та й тією чи іншою мірою у всіх інших). 

Серед обрядової специфіки західнохристиянські впливи можна припустити 

стосовно літургії (скорочення її часу, актуальна проповідь, активніша участь 

мирян, зокрема – дітей та молоді, певні світські елементи – «неканонічний» 

спів, використання популярних музичних інструментів тощо), окремі 

практики та оформлення сакрального простору. Що стосується організації 

діяльності УГКЦ, її спрямування, методів та засобів, то тут можна 

констатувати, що в цій Церкві вони радше нагадують західнохристиянські 

аналоги і є більш-менш сучасними та ефективними для розвитку УГКЦ. 

Важливо наголосити, що така тенденція еволюції конфесійної ідентичності 

                                                           
280 Релігійний Веб-каталог // Релігійно-інформаційна служба України. URL: https://risu.org.ua/ua/ 

index/resourses/webcatalog/intro_catalog.  
281 Недавня О. В. Вплив нових парафій УГКЦ “Великої” України на особливості інституалізаційних 

змін в греко-католицизмі // Історія релігій в Україні. Львів : Логос, 2013. Кн. 2. С. 245-253. 
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УГКЦ є в тренді напрямку громадянського поступу свідомих українців, котрі 

вчергове виборюють своє право і можливість жити як повноправні й 

повноцінні учасники та співтворці європейського культурно-цивілізаційного 

ареалу (фундованого на західнохристиянській традиції), що доводиться 

робити як на зовнішньому фронті, так і на «внутрішньому».  

Відтак можна висновувати: виявлена еволюція конфесійної ідентичності 

УГКЦ, особливо помітна після її відродження в незалежній Україні, судячи з 

поточних наслідків буття цієї Церкви та у порівнянні з іншими традиційними 

для України конфесіями (й зокрема, враховуючи типову громадянську 

позицію її вірних) є загалом корисна як для самої УГКЦ, так і для України в 

цілому, для її повернення у природне для неї європейське цивілізаційне коло. 

Подальші дослідження в рамках даного предметного поля вартує 

продовжити вивченням порівняльних характеристик сучасних конфесійних 

трансформацій різних діючих в Україні Церков, а в самій УГКЦ детальніше 

прослідкувати зміни у змістовному наповненні структурних елементів 

конфесійної ідентичності на індивідуальному рівні.  

 

 

5:2:3 Вплив виходу УГКЦ поза Галичину та Закарпаття на еволюцію 

релігійної та конфесійної ідентичності греко-католиків 

Після укладання Берестейської унії 1596 р. вона була фактично 

розповсюджена через сторіччя й на Галичину, але саме там уніатській (згодом 

– Українській Греко-Католицькій Церкві) судилося утвердитися й розвиватися 

наступні віки, аж до здобуття Україною незалежності. По її здобуттю, після 

перших кроків відродження цієї Церкви, на порядок денний вийшли нові 

виклики: примноження УГКЦ новими регіонами, парафіями та людьми, яке 

відбулося й відбувається в суверенній Україні, й особливо протягом останніх 

кільканадцяти років, видозмінювало Церкву, очевидно це для когось чи ні. Тут 

йдеться не лише про такі трансформації, котрі природні для Церкви, що 

перейшла від катакомбної діяльності із жорстокими переслідуваннями з боку 

чужої ідеологічно світської влади – до вільного існування в рідній державі, за 

умов свободи совісті та потужного впливу глобалізації.  

Ходить також про те, що вихід поза традиційні західноукраїнські 

регіони, де УГКЦ діяла останніми століттями, не просто ширше вивів її на 

всеукраїнські виклики і змусив рахуватися з більшою кількістю особливостей, 

але й привносить в неї нові відповіді на ці виклики, стимулює ставити нові 

завдання і деякою мірою переглядати традиційні. Нові віруючі, навіть якщо 

значна частка їх і пов’язана родинним спадком з УКГЦ, зростали й 

формувалися. Вже часто не в одному поколінні, у відмінному від 

Галичанського середовищі, вони вже приходять у Церкву дещо інакшими і 

хочуть від неї в дечому іншого, чим і актуалізують у ній певні зміни. Відтак 
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варто розібратися в тому, як змінюється УГКЦ під впливом свого виходу поза 

Галичину. Окремі тематичні контексти цієї проблематики вже, зрозуміло, 

вивчали наші колеги (зокрема, А. Колодний, П. Яроцький, А. Бойко та ін.), 

однак відповідні процеси далі розгортаються на наших очах, а відтак 

потребують докладних спеціальних досліджень. 

Власне, феномен, який ми розглядаємо, надається для релігієзнавчих 

досліджень переважно в останні роки, що обумовлено кількома факторами, а 

саме:  

1) у перші роки після легалізації УГКЦ в незалежній Україні й аж до 

початку ХХІ ст., під час її бурхливого відродження та налагодження 

організаційних структур, новацій у цій Церкві було чимало, а виходу поза 

Західну Україну їх ще досить мало; 

2) активніший вихід УГКЦ в центральні, східні та південні регіони 

України, поруч з датами офіційних у ній подій на кшталт декларації наміру, а 

згодом і перенесення її центру в столицю України, ми б визначили 2002-

2004 рр. та наступними (від подій Майдану-2004);  

3) з активної присутності УГКЦ в Інтернеті відповідні новини можна 

було відслідковувати науковцям переважно з друкованої церковної преси – 

газета «Нова Зоря», часописи «Місіонар» та «Патріярхат» і з нечисленних 

польових досліджень, але їх було не так вже й багато. 

Нині матеріали для досліджень з теми можливо знаходити в таких 

джерелах, що їх можна порівнювати, й відповідний аналіз дозволяє зауважити 

наступні явища: 

а) у друкованих виданнях УГКЦ, особливо – періодичних, і зокрема – 

тих, які реально вийшли на всеукраїнську аудиторію й увійшли в 

загальноукраїнську передплату (як-от свого часу «Мета» та «Арка», а потім і 

підлітковий журнал «Сто талантів»). Так, «під запити» читачів, внаслідок, 

зокрема, й зворотного зв’язку з ними, проблематика і тематика видань 

розширюється до всеукраїнського рівня та всеукраїнських інтересів. Авторка 

особисто була свідком великої зацікавленості згаданим журналом у 

середовищі Київського Пласту – діти читали, обговорювали статті, писали до 

редакції з пропозиціями різних тем, передавали номери часопису для 

ознайомлення своїм однокласникам та приятелям поза Пластом;  

б) в її Інтернет-ресурсах: від офіційного сайту Церкви до все 

чисельніших Інтернет-сторінок її парафій, структур та прицерковних 

організацій (зауважимо, зокрема, таку особливість, як зміщення ваги їхнього 

контенту з матеріалів про історію Церкви і традиції до матеріалів про сучасну 

актуальну діяльність). Саме така тенденція радше проявлялася якраз на 

ресурсах Церкви, так би мовити, не суто західноукраїнських, тобто, на 

Інтернет-сторінках її структур всеукраїнських чи розташованих поза 

Галичиною; 

в) в оприлюднених матеріалах Соборів та Синодів УГКЦ, конференцій, 

нею організованих, у дослідженнях її інститутів (включно з Українським 
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Католицьким Університетом). Згадані явища, спонукані, зокрема, виходом на 

всеукраїнську аудиторію та глобальнішу проблематику, знаходять 

відображення в тематиці та напрямках роботи Церкви. Яскравим прикладом 

нової риси релігійної ідентичності УГКЦ є її новітня теологія екології282 та 

практичне її втілення в різноманітних виховних та просвітницьких заходах як 

для дітей, так і для дорослих, богослов'я Майдану і війни (про що йшлося 

вище), а нові, актуальні напрями роботи, що надають нові риси конфесійній 

ідентичності, «відчитуються» у завданнях різних її комісій283;  

г) нарешті – в польових спостереженнях у парафіях УГКЦ (як в Західній 

Україні, так і поза нею). Традиційний антураж і обрядові традиції, що спершу 

були з ентузіазмом, ба й навіть із запопадливістю, відтворювані в нових 

парафіях, поступово доповнюються, а то й дещо посуваються місцевою 

оригінальною творчістю (особливо молоді), що певною мірою відбивається і 

у відповідному розвиткові всієї Церкви. 

Ми вже аналізували в різних контекстах вихід УГКЦ поза Галичину284. 

Якщо в перше десятиліття діяльності Церкви в незалежній Україні відбувалися 

лише перші відповідні кроки, практично невеликі, то згодом такий вихід був 

заявлений самим тодішнім Главою УГКЦ Блаженнішим Любомиром Гузаром, 

обґрунтований теоретично, задекларований як повернення на терени її 

історичної присутності285 (у зв'язку з оголошеними намірами перенесенням 

осідку Глави УГКЦ в столицю України, розпочатому 2002 р.). Тоді дискусії 

навколо цього відбувалися переважно про те, наскільки таке правомірно і як 

вплине на стосунки УГКЦ з іншими Церквами. Йшла мова і про те, наскільки 

і як саме вихід УГКЦ на Велику Україну вплине на розвиток самої цієї Церкви. 

Хоч згадувалося це порівняно менше (і то переважно її ж чинниками, та 

здебільшого в екуменічному ключі). 

Наскільки реалістичними були різні очікування у зв'язку з перенесенням 

осідку УГКЦ до Києва і, ширше, з її виходом поза Галичину, показав час. На 

початку процесу в принагідному Зверненні 286 тодішній Глава УГКЦ Любомир 

Гузар аргументував сенс та правомірність такого перенесення, підкреслив, що 

воно є поверненням в Київ однієї з Церков-сестер, котрі поділяють Київський 

                                                           
282 Звернення Бюро УГКЦ з питань екології з приводу Великопосної ініціативи 2013 р. «Екологічне 

навернення для порятунку створіння» // Відповідальність за створіння. Бюро УГКЦ з питань 

екології. URL: https://ecoburougcc.org.ua/index.php/ekologichni-dokumenti-tserkvi/ekobjuro-ugkts/869-

zvernennja-bjuro-ugkts-z-pitan-ekologiyi-z-privodu-velikoposnoyi-initsiativi-2013-r-ekologichne-

navernennja-dlja-porjatunku-stvorinnja.  
283 Комісії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства // Українська Греко-Католицька Церква. 

URL:http://ugcc.ua/official/curia/kom%D1%96s%D1%96i_kiievogalitskogo_verhovnogo_arhiiepiskopst

va _70055.html. 
284 Напр.: Недавня О. УГКЦ на «великій» Україні: можливості, проблеми, перспективи // Українське 

релігієзнавство. 2002. № 23. С. 56-66. 
285 Звернення Блаженнішого Любомира до єрархії та вірних з приводу спорудження храму 

Української Греко-Католицької Церкви в Києві // Соціально зорієнтовані документи Української 

Греко-Католицької Церкви (1989-2008). Львів, 2008. С. 230-231. 
286 Там само. 
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спадок. Відповідний розвій УГКЦ виглядав логічним, і певні характеристики 

Київського християнства ця Церква, справді, успадкувала та розвиває 

(зокрема, такі як самобутність, патріотичність, толерантність, відкритість на 

Схід і Захід, софійність287). Осмислення останньої особливості, софійну 

орієнтованість не лише в суто конфесійному аспекті, але й з виходом на 

всеукраїнське буття, демонструють як теперішній Глава УГКЦ Святослав 

Шевчук288, так і її богослови й водночас душпастирі-практики289.  

Утім, реальність є складнішою за будь-які очікування. Що стосується 

відкритості на Схід і Захід (як традиції), то цю, здавалося б, «приречену» для 

дітища Берестейської унії особливість, як можна було б припустити, активно 

розвиватимуть саме негаличанські парафії Церкви. Проте уважний моніторинг 

їх доступних ресурсів засвідчує радше відкритість на різний актуальний досвід 

та сучасну творчість, раціональну, прагматичну й цілком зрозумілу, як на 

нинішні обставини, сфокусованість не на історичному учора, а на сьогоденні 

й майбутті (йдеться про різноманітні сучасні потреби, пов'язані з духовністю, 

національно-культурним самоусвідомленням: від україномовних богослужінь 

до виховання дітей та молоді, включно з потребами католицьких шкіл, 

таборами тощо)290.  

Однак слід відзначити, що «назовні» і тоді (на початку «походу на Схід» 

УГКЦ), й зараз в зону уваги потрапляють радше кількісні показники. Так, у 

2002 році світські журналісти, по свіжих слідах коментуючи очікувану подію, 

вживали висловлювання «рішучий наступ на Схід», називаючи рішення про 

перенесення керівного осідку УГКЦ явищем справді історичного значення, з тих, 

які згодом увійдуть до шкільних підручників. Наприклад, кореспондент 

«Дзеркала тижня» відзначив, що рішення про перенесення резиденції лідера 

УГКЦ у Київ знаменує початок нового етапу в розвитку релігійної ситуації в 

Україні: позаяк, ця Церква є найбільш організованою й внутрішньо потужною в 

Україні, «за митрополитом Любомиром Гузаром… підуть сотні священиків, 

здебільшого не обтяжених сім’ями. За їхніми плечима будуть найкращі навчальні 

                                                           
287 Українська церква між Сходом і Заходом. С. 15-19. 
288 Наша Свята Софія. Посланні Глави УГКЦ з нагоди століття відновлення Соборності українського 

народу та його держави // Релігійно-інформаційна служба України. URL:  https://risu.org.ua/ua/index/ 

resourses/church_doc/ugcc_doc/74332/. 
289 Напр.: Стежками Софії Київської: рефлексії на Послання Глави УГКЦ. Релігійно-інформаційна 

служба України.  URL: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/ 
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99djejej3ENpnw. 
290 Блаженніший Святослав: «У центральній та східній Україні є великий інтерес до УГКЦ» // 

Католицький оглядач, 06/02/2019. URL: http://catholicnews.org.ua/blazhennishiy-svyatoslav-u-

centralniy-ta-shidniy-ukrayini-ie-velikiy-interes-do-ugkc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook; 

Ієромонах Миколай Микосовський, ЧСВВ: «Східна Україна – це постійні місійні терени» // 

Релігійно-інформаційна служба України. 8 серпня 2017 року. URL: https:// 

osbm.in.ua/news/interview/iyeromonakh-mykolai-mykosovskyi-chsvv-skhidna-ukrayina-tse-postiini-

misiini-terena/.     
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заклади, глибокі знання не лише у сфері релігії, а й психології та соціології. А в 

простягнутих руках будуть не таці для пожертв, а гуманітарна допомога»291.  

Відтак, тоді було зроблено висновок: «з огляду на те, що ні місіонерською, 

ні соціальною активністю на своїй території греко-католики нічим не 

поступаються представникам протестантських та неохристиянських церков, а 

також на те, що храми й обряди уніатів більш відповідають уявленню середнього 

українця про Божий дім, аніж спортзали й кінотеатри неохристиян, можна 

упевнено говорити, що УГКЦ і на Сході приречена на успіх. А той факт, що досі 

її активність по цей бік Збруча особливо не виявлялася, свідчить не так про 

міцність позицій православ’я, як про небажання самих греко-католиків цю 

активність виявляти»292. Звідси випливав прогноз: греко-католики не 

претендуватимуть на храми й парафії православних Церков (бо людей з 

визначеним віросповіданням важко переконувати, і греко-католикам не потрібні 

зайві конфлікти), натомість працюватимуть з фактично невіруючими людьми, 

яких на Сході України – більшість293. 

Цей прогноз виявився адекватнішим за той, котрий пророкував УГКЦ 

суттєве збільшення. Однак тут поточні кількісні набутки можуть бути не такими 

важливими для більшої перспективи, як якісні, змістовні зміни. Можна тільки 

здогадуватися, наскільки справдилися висловлювані на початку процесу 

активного виходу поза Галичину ті чи інші надії його рушіїв (і тим паче – які 

були, якщо були, відповідні сподівання пересічних її вірних, особливо у місцях 

найбільшого розповсюдження цієї Церкви, тобто на самій Галичині). Наразі ж ми 

зосереджуємося на досліджені того, що фактично (а не у міркуваннях про 

можливе майбутнє) змінилося у самій УГКЦ.  

Очевидно, греко-католики з тих, чиї родини або предки були переселені 

(або переїхали) із Західної Україну на інші її терени, отримали те, чого прагнули 

– свої парафії та прицерковні організації. Але не вони одні стали тим людським 

матеріалом, з якого розросталися нові парафії УГКЦ на Великій Україні294. Треба 

враховувати і той факт, що, хоча в більшості випадків саме вони ставали 

«закваскою» нових парафій, але й такі переселенці (частіше вже не в першому 

поколінні) були вже не зовсім типовими галичанами, й до них приєднувалися 

неофіти, не пов'язані з цією Церквою власною родинною традицією. Відбувалося 

це в часи, коли назрівав та постав Майдан-2004, у подальших як підйомі, так і 

деяких розчаруваннях у перші роки президентства Ющенка, та у наступні 

проблемні роки, включно з президентством Януковича, а згодом – переломного 

Майдану-2013/2014 та російської агресії.  

                                                           
291 Крок на Схід // Бюлетень релігійної інформації. 2002. № 2. С. 23. 
292 Там само. С. 23-24. 
293 Там само. С. 24. 
294 У зоні АТО місцеві люди звертаються до влади з проханням створити греко-католицькі парафії, - 

Глава УГКЦ // Релігійно-інформаційна служба України. 12 жовтня 2015. URL: https://risu.org.ua/ua/ 

index/all_news/community/religion_and_society/61361/; Настоятель парафії УГКЦ в Луганську: 

«Священик має бути там, де його парафіяни» // Релігійно-інформаційна служба України. 23 грудня 

2015. URL: https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/events_people/62024/.  
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Зрозуміло, що такий контекст вносив свої, раніше не бачені особливості у 

формування і змістовне функціонування нових греко-католицьких анклавів поза 

Галичиною, будь то новопосталі парафії, нові осередки тих чи інших церковних 

організацій греко-католиків, нові осідки її чернечих чинів тощо. Розбудова їх у 

середовищі, значно більше поліконфесійному й полісвітоглядному, 

секуляризованому та більш враженому всіма «родимими плямами» радянського 

менталітету (у порівнянні із західноукраїнськими теренами), спонукало 

віднаходити та творити греко-католицьку ідентичність, спираючись не лише на 

традицію та історичні набутки, але, принаймні не меншою мірою, – з огляду на 

сучасну специфіку та потреби духовно-культурного розвитку вірних. Поза 

Галичиною далекими й не дуже актуальними видаються історичні галичанські 

суперечки й тертя, натомість – значно ближчими та вагомішими загрози «руского 

міра» (особливо останніми роками, з розгортанням збройної російської агресії), 

завдання з організації сучасного капеланства, волонтеріату, соціальна робота зі 

складним різномастним контингентом. Саме подібні особливості діяльності 

УГКЦ на Великій Україні й сприяють тому, що ця Церква активно відповідає на 

виклики часу та стає всеукраїнською. 

Отже, вихід УГКЦ, хай і обмежений, поза Західноукраїнський регіон має 

помітний вплив на еволюцію її релігійної та конфесійної ідентичності: він 

привніс у цю Церкву еволюційні зміни на користь актуального прагматизму 

(у теоретичних розробках, організаційному облаштуванні та практичному 

душпастирстві), сміливіші й різноманітніші пошуки сучасних форм останнього, 

і, сказати б – дещо тверезішого підходу в екуменічних спробах (хоч тут ще мають 

місце ідеалізовані ілюзії), з перенесенням акценту на екуменічне спілкування та 

– що більше – спільну діяльність, а чи співпрацю в можливих для неї сферах, у 

т.ч. не суто церковних. 

На наше переконання як світського релігієзнавця, апріорно 

незаангажованого ані за, ані проти УГКЦ, як науковця, котрий, вивчаючи цю 

Церкву вже понад чверть століття, оцінює діяльність всіх Церков з точки зору її 

відповідності українським націєдержавним та культурно-цивілізаційним 

інтересам, такий напрямок розвитку УГКЦ є корисним для неї і для України. 

 

5:3 Релігійна та конфесійна ідентичності сьогоденних греко-

католиків у поліконфесійній Україні в контексті 

націєдержавних інтересів українців 
 

5:3:1 Релігійна та конфесійна ідентичність УГКЦ 

серед інших церков в Україні: спільне та відмінне 

Для того, щоб Україна нині вистояла перед російською агресією та 

впоралася з численними внутрішніми проблемами, очевидно потрібна 

консолідація якомога більшого числа її громадян навколо відповідних 
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нагальних завдань. Ми не належимо до утопістів, котрі сподіваються в будь-

який спосіб ідеально примирити всіх з усіма (зокрема у рамках нашої 

держави). Однак, оскільки серед завдань релігієзнавців є дослідження 

можливостей збереження релігійного миру в країні (який є невід’ємною 

умовою громадянської злагоди, вкрай необхідної як для відсічі агресорові, так 

і для успішного крокування обраним європейським культурно-цивілізаційним 

шляхом), вважаємо за потрібне виявляти і загрози для цього миру, і внутрішні 

ресурси релігійно-церковних чинників, які його уможливлюють, зміцнюють 

та наповнюють корисним для громадян змістом. Наразі у полі нашої уваги – 

Українська Греко-Католицька Церква серед інших найбільш впливових в 

Україні Церков: ми аналізуємо, як спільне та відмінне з іншими Церквами у її 

релігійній та конфесійній ідентичності стає ґрунтом для діалогу та співпраці, 

конкуренції та конфронтації, взаємодоповнення і толерантності.  

Цим ми доповнимо дискурс багатьох наших колег (Л. Филипович, 

А. Арістової, О. Горкуші, П. Яроцького, В. Шевченка, В. Климова, 

М. Мариновича, М. Черенкова, П. Ганулича, В. Бодак та ін.), які приділяли 

увагу як діалогу та співпраці різних Церков, так і проблемам у їхній взаємодії, 

поглиблюючи розуміння самих внутрішньо-церковних підвалин та передумов, 

котрі впливають на міжцерковні стосунки і державно-церковні відносини. 

Дослідження релігійної та конфесійної ідентичності саме у такому контексті 

може бути досить плідним, особливо коли йдеться про УГКЦ. Адже ця Церква, 

що її небезпідставно називають Церквою «між християнськими Сходом і 

Заходом», історично приречена уточнювати і утверджувати свою релігійну й 

конфесійну ідентичність та своє місце в українському духовному ландшафті. 

Вище ми докладно розібрали поняття релігійної та конфесійної 

ідентичності, зокрема те, з чого вони складаються. Нагадаємо тут максимально 

лаконічно: релігійна ідентичність християнської Церкви, зокрема, й УГКЦ 

(йдеться про членів Церкви – у що вони реально вірують, а не лише офіціоз), 

має чотири «блоки», це: загальна для всіх християн догматика; конфесійно 

означена догматика та церковні віровизнавчі приписи; місцеві вірування, що 

виникли в лоні Церкви; вірування синкретичного характеру, що інклюзували 

язичницькі повір’я. Конфесійна ідентичність натомість визначається 

приналежністю до певної Церкви, в даному разі – до УГКЦ (або принаймні до 

певної церковної традиції) і включає обрядові особливості та особливості 

організації й функціонування церковної інституції. Релігійна ідентичність є 

базовою для ідентичності конфесійної і практично реалізується через останню. 

Серед понять, що ми ними також оперуємо, визначаючи вплив 

особливостей релігійної та конфесійної ідентичності на взаємодію УГКЦ з 

іншими Церквами та її місце у суспільстві, варто також уточнити поняття 

діалогу. Раніше ми докладно розглянули це поняття в наших працях, як і 

поняття толерантності295, наразі ж мусимо бодай коротко зазначити важливі 
                                                           
295 Недавня О. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. 

Київ, 2000. С. 405-416, 459-484. 
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для даного розділового дослідження нюанси. Діалог, що є дослівно не більше 

і не менше ніж спілкуванням двох сторін296, останнім часом в європейському і 

вітчизняному політичному, громадському, науковому (зокрема, й 

релігієзнавчому) дискурсі набув дещо іншого забарвлення: йому автоматично 

приписується позитивне навантаження, більш того, із одного з інструментів 

спілкування він возводиться у самостійну цінність.  

Безперечно, що діалогувати краще, ніж битися, то ж ми поділяємо надії 

колег297 на можливу ефективність цього засобу для порозуміння. Однак далеко 

не всі проблеми можна вирішити шляхом діалогу, що мало би бути абсолютно 

очевидно всім, хто вже набув досвід будь-якого спілкування. Нещирий, 

маніпуляційний діалог, діалог без реалістично визначеної мети та без бажання 

йти на компроміс чи бодай на розуміння іншої сторони, діалог заради самого 

діалогу (чи удавання вигляду «згодних на обговорення проблем») може 

ставати не лише пустопорожньою втратою часу та шансів іншого вирішення 

питань, але й знеохоченням учасників та спостерігачів такого діалогу до будь-

якої співпраці. Відтак ми, згадуючи про міжцерковний діалог, матимемо на 

увазі для початку форму спілкування Церков (яка може призводити до 

порозуміння та співпраці, а може й не призводити). 

Щодо толерантності і толерування: якщо толерантність – це якість 

(терпимість до іншого, інакшого), то толерування – це її прояви, відповідні дії. 

Ми відмовляємося вживати ці терміни в ситуаціях, коли йдеться про ворогів, 

що шкодять не лише окремим особам, але і їхнім родинам, їхнім нащадкам та 

їхній Батьківщині, бо ж окремі люди чи їхні спільноти при здоровому глузді 

можуть лише певний час вимушено терпіти таких ворогів. Здавалося б, коли 

йдеться про Церкви, зокрема Церкви християнські, то у відносинах між ними 

«за означенням» і самою суттю християнства не мало би бути ворожнечі, 

однак на практиці ми бачимо, що окремі представники деяких з них 

проявляють себе саме так по відношенню до своїх одновірців-християн. 

Проте, на щастя, більшість діючих в Україні Церков демонструють повагу до 

держави свого перебування, ба й патріотизм (зокрема й УГКЦ), тому для 

даного нашого аналізу достатньо контенту, де терміни «толерантність» і 

«толерування» можуть вживатися вповні коректно.  

Приступаючи до дослідження, як саме релігійна та конфесійна 

ідентичність УГКЦ впливає на характер її відносин з іншими Церквами, а 

відтак і на репутацію в поліконфесійному українському суспільстві, 

насамперед слід відзначити таку парадоксальну річ: спільне для всіх 

християнських Церков (як базова християнська догматика, викладена у 

Святому Письмі та перших семи Вселенських Соборах, так і факт наявності 

майже у всіх Церквах решти всіх трьох «блоків» релігійної ідентичності) не 

                                                           
296 Філософський енциклопедичний словник. Київ, 2001. С. 161-162. 
297 Филипович Л. Майбутнє міжконфесійного діалогу: подолання упереджень // Релігійна 

безпека/небезпека України: Зб. наук. праць і матеріалів. Київ, 2019. С. 274-281; Лисий І. Діалог чи 

міжкультурний, а відтак і міжконфесійний мур? // Там само. С. 32-43.    
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завжди виявляється надійним фундаментом для їх конструктивних, 

позитивних відносин. Можливо те, що основні правди віри однакові в усіх 

християн, дають кожній Церкві підставу вважати, що вона є істинна, а те, що 

інші складові релігійної ідентичності наявні, але при тому відрізняються – 

вважати відтак саме свій, близький та зрозумілий варіант «прочитання» 

Христової науки – більш життєвим і практичним. Тобто, і спільне також може 

виступати фактором, що, у нерозривному сполученні з іншими 

характеристиками Церков, провокує конфронтацію та конкуренцію. 

Тим не менше, саме перший «блок» основної християнської догматики, 

на котрий спирається УГКЦ разом з іншими християнськими Церквами, є 

фундаментом всього, що є спільного у них – як наявного, так і потенційного. 

Натомість другий «блок», зрозуміло, є проблемним «за означенням», адже 

особливості віри – як крупних християнських гілок, так і безлічі дрібних, що 

продовжують відгалужуватися до нашого часу – виникали і виникають, 

спираючись на геокультурні, національні, ментальні, соціальні відмінності 

ареалу походження. Те, що відрізняє, тим паче не у другорядних дрібницях, 

може бути основою і для конфронтації й конкуренції, і для взаємодоповнення 

та зацікавленого діалогу, може й толеруватися (але останнє, мабуть, буває чи 

не найважчим). УГКЦ, Церква «між християнськими Сходом і Заходом», 

послуговується католицькою догматикою, тобто має у другому «блоці» своєї 

релігійної ідентичності багато такого самого, спільного чи подібного з Римо-

Католицькою Церквою, включно з такими «каменями спотикання» на шляху 

єдності трьох найбільших християнських гілок, як примат Папи Римського. 

Оскільки не проглядається реального бажання ані в РКЦ відмовитися від цього 

«каменю спотикання», ані в православних та протестантських Церков – його 

прийняти, очевидно, що другий «блок» релігійної ідентичності УГКЦ 

об’єктивно є основою для її конкуренції чи конфронтації з іншими Церквами, 

що мають інакші другі «блоки», хоч його особливості можуть також живити й 

діалог (який все ж кращий за відсторонену замкнутість). 

Можливо, менш очевидними (принаймні, менш жваво 

артикульованими) є потенції взаємодоповнюваності, які криються у другому 

«блоці» релігійної ідентичності УГКЦ. Адже, як ми наголошували вище, 

релігійна ідентичність на практиці реалізується через ідентичність 

конфесійну, то ж всі складові першої корелюють зі складовими другої: Церква 

католицької догматики має і католицьку соціальну доктрину298, користується 

можливостями католицької освіти та взаємодопомоги, а також і послугами 

різних структурних підрозділів РКЦ, може у своєму інституційному 

розвиткові черпати та творчо використовувати римо-католицькі зразки. Разом 

з тим, співвідношення релігійної та конфесійної ідентичності в УГКЦ не є 

«класичним», позаяк ця Церква, що свого часу уклала унію з Римом, вже мала 

на той момент свою конфесійну ідентичність, яка вибудувалась раніше десь 

                                                           
298 Компендіум соціальної доктрини церкви. Київ : Кайрос, 2008.  
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протягом шести століть, корелюючи із релігійною ідентичністю її як 

східнохристиянської Церкви (хай і зі своїми оригінальними особливостями). 

Тобто, її другий «блок» релігійної ідентичності був відтак відкорегований, а 

конфесійна ідентичність надалі розвивалась з урахуванням цього факту, своєю 

чергою стаючи основою і для конфронтації та конкуренції, і для 

взаємодовнювання (кожна з Церков надавала і надає відмінні «пропозиції», які 

імпонували й імпонують людям різного психологічного складу, а не лише 

різної духовно-культурної орієнтації). 

Яскравим прикладом осмислення в УГКЦ своєї релігійної та 

конфесійної ідентичності серед інших Церков є концепція співспадкоємства 

Київського християнства, Київської Церкви, котру розписав щодо історичного 

контексту та реалій незалежної України попередній Глава УГКЦ Блаженніший 

Любомир Гузар у своєму Слові «Один Божий народ у краї на Київських 

горах»299, а представив у сучасних умовах свободи релігій та необхідності 

толерантного співіснування всіх Церков теперішній Глава УГКЦ 

Блаженніший Святослав Шевчук у своєму Посланні «Наша Свята Софія»300. 

Незважаючи на примирливість та екуменічний підхід, закладений у цю 

концепцію, перші ж практичні кроки її втілення наражались на певний спротив 

або принаймні застереження з боку інших, зокрема православних Церков. 

І якщо у першому випадку, коли Слово Любомира Гузара аргументувало 

перенесення осідка Глави УГКЦ в Київ, йшлося переважно про реакцію УПЦ 

МП, то у свіжому прикладі – при намірі греко-католиків провести 

богослужіння у столичному соборі Святої Софії – невдоволення було й із боку 

ПЦУ. Тож спільний спадок Христової науки, як і спільний спадок Київського 

християнства, ще не гарантує спільних підходів до спільного ними 

користування. 

Третій «блок» релігійної ідентичності УГКЦ (від культів певних святих, 

як от Йосафата Кунцевича, і до чудесних об’явлень, визнаних чи поки не 

визнаних Церквою) та четвертий «блок» (подібний у віруючих українців 

різних православних та католицьких Церков, ба і, принаймні частково, 

присутній у деяких протестантів, зокрема в українських лютеран, 

демонструють аналогічні потенції як основи для конфронтації, конкуренції та 

взаємодоповнення. Синкретичні давні вірування православних і католиків 

знаходять своїх адептів, а більш раціональні, менш втаємничені у протестантів 

- своїх. Четвертий “блок” релігійної ідентичності стосується більш профанних, 

популярних виявів віри і, як такий, тісно поєднаний з конфесійними 

обрядовими особливостями традиційнішого християнства (православ’я і 
                                                           
299 Один Божий народ у краї на Київських горах (2006) // Антуан Аржаковський. Бесіди з 

Блаженнішим Любомиром Гузаром.  Львів, 2006. С. 120-130. 
300 Наша Свята Софія. Послання Глави УГКЦ з нагоди століття відновлення соборності українського 

народу та його держави (2019) // Інформаційний ресурс  Української Греко-Католицької Церкви. 

URL: http://news.ugcc.ua/documents/nasha_svyata_sof%D0%86ya_poslannya_blazhenn%D1%96shogo_ 

svyatoslava_z_nagodi_stol%D1%96ttya_v%D1%96dnovlennya_sobornost%D1%96_ukrainskogo_narod

u_ta_yogo_derzhavi_85063.html  
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католицизму) і мінімально представлений в реформованому християнстві 

(протестантизмі й неопротестантизмі).  

Натомість третій «блок», як і другий, тісно пов'язаний як з обрядовими 

особливостями конфесійної ідентичності, так і зі специфікою організації та 

функціонування Церков. Якщо місцеві вияви богопочитання, пошанування 

святих, Хресна дорога тощо більш очевидні у своїх конфесійних обрядових 

виявах в УГКЦ, то як саме складові цього третього «блоку» релігійної 

ідентичності корелюють з інституційними та функціональними 

особливостями цієї Церкви – може бути не завжди очевидно.  

А між тим, місцева віросповідна творчість породжує оригінальні форми 

її вияву не лише суто в обряді. Так, в УГКЦ є чернечі ордени, що виникли 

завдяки, зокрема, діяльності певного місцевого святого (Василіянський Чин 

святого Йосафата) чи у пам'ять та продовження його діяльності (Згромадження 

Сестер священомученика Йосафата), створені східні гілки чи місцеві 

згромадження аналогічних західнохристиянських чинів, що постали, 

надихнувшись діяльністю якогось святого чи святої в інших країнах 

(Салезіяни Святого Івана Боско та Сестри Салезіянки, Францисканці й Єзуїти, 

Згромадження святого Апостола Андрія та Згромадження Сестер св. Йосифа 

Обручника Пречистої Діви Марії, Згромадження Сестер Мироносиць під 

покровом святої Марії Магдалени й Згромадження Сестер Милосердя святого 

Вінкентія та ін.). Також організуються цілі нові напрямки душпастирської та 

соціальної роботи, місцеві віросповідні ініціативи можуть давати початок 

нових рухів особливих служінь, а імпровізовані каплички на Майдані можуть 

перетворюватися у храми, навколо яких концентруються екуменічні та 

волонтерські групи. Відповідна діяльність, знову-таки, може породжувати як 

конфронтацію та конкуренцію з іншими Церквами, так і діалог і співпрацю з 

ними, толеруватися і слугувати доповненням до діяльності інших Церков. 

Якщо розглядати організаційні конфесійні особливості УГКЦ, церковні 

структури та підрозділи, її освітні й наукові, соціальні та благодійницькі 

інституції тощо, то виглядають вони досить конкурентноздатно і можуть 

виступати як позитивним прикладом або місцем для співпраці, так і предметом 

заздрощів чи й навіть осуду. З нашого тривалого досвіду релігієзнавчих 

спостережень можемо констатувати, що останніх менше у тих Церков, котрі 

самі спромагаються на аналогічну якусь формотворчу духовну діяльність і при 

тому переймаються українськими інтересами. Водночас мусимо відзначити, 

що внутрішні дискусії в самій УГКЦ щодо тих чи інших її інституційних або 

обрядових особливостей (дійсних або бажаних), що переважно зводяться до 

наявної і доцільної пропорції її «східних» та «західних» характеристик як 

Церкви між християнськими Сходом і Заходом, стимулюють певну 

обережність щодо неї, принаймні, з боку Церков православних. Діалогу з 

цього приводу періодично не бракує (і для такого діалогу УГКЦ має кілька 

майданчиків, зокрема УКУ з усіма його підрозділами, включно з 
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новоствореним Київським центром301), як і порозуміння та співпраці в 

конкретних спільних справах, але і конкуренцію це не знімає. 

Напрямки практичної діяльності УГКЦ, надто якщо говорити про її 

соціальну роботу, є, мабуть, такими, які «притягають» співпрацю частіше, ніж 

конфронтацію. Царини прикладання такої роботи є подібними в УГКЦ та 

інших Церквах, які діють в Україні патріотично. В ситуації ворожої агресії 

нагальна необхідність об’єднання всіх здорових сил українського суспільства 

є настільки очевидною і конечною, що конкуренція переважно поступається 

життєво важливим викликам, які підштовхують до пошуку прийнятних форм 

взаємодії. Яскравим прикладом цього була міжконфесійна співпраця на 

Майдані, де майданні капелани з УГКЦ діяли пліч-о-пліч з колегами з інших 

Церков – і в наметових каплицях, і на барикадах, де на сцені Майдану 

виступали і молилися керівники, брати і сестри, семінаристи й активісти 

різних Церков302, а коли агонізуюча влада Януковича спробувала обмежити 

діяльність УГКЦ, як найбільш помітної на Майдані, інші українсько- і 

європейсько орієнтовані Церкви виступили на її підтримку, й навіть 

оперативно зібралися для богословського осмислення даної проблеми303. 

Принагідно відзначимо, що Глава Церкви, що підпорядковується Папі 

Римському, міг собі дозволити рішучий, хоч і ввічливий відкош незаконним 

вимогам «кесаря»304, а колектив Українського католицького університету ще 

на самому початку Майдану офіційно й публічно висловити непокору 

тодішній світській владі305. Зрозуміло, така незалежність і сміливість може 

викликати і захват, а може й заздрощі, або ж навіть якесь роздратування в 

інших Церквах. 

Зазначимо, що саме подібна діяльність УГКЦ стимулює повагу до неї і 

схильність до співпраці у віруючих Церков, котрі зважають на українські 

націєдержавні інтереси. Така співпраця закономірно продовжилась після 

Майдану у справах військового капеланства та волонтерства.  

Що стосується обрядових конфесійних особливостей УГКЦ, то серед 

сторонніх її спостерігачів (окрім як серед спеціалістів) вони є більш суттєвим 

фактором для тих, хто, скажімо так, найбільш зважає саме на них: є предметом 

для вивчення чи критики, інтересу чи засудження. Спільне в обрядовій 

практиці УГКЦ та українських православних Церков хоч і ріднить їх, але не 

                                                           
301 Київський центр УКУ. URL: https://www.facebook.com/KyivCenterofUCU/ 
302 Духовенство Майдану відмовляється виконувати накази влади // Релігійно-інформаційна служба 

України. URL:  https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/55058/; Народне віче на Євромайдані 

розпочалось з екуменічної молитви // Релігійно-інформаційна служба України. URL: 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/ state/national_ religious_question/54637/. 
303 Круглий стіл «Богослов'я у присутності Майдану» // Ad hoc. URL: http:// 

www.youtube.com/watch?v=CV5rFv3s16I. 
304 Прес-конференція Блаженнійшого Святослава після листа погрози від Мінкульта. URL:   https:// 

www.youtube.com/watch?v=S3CPjrTyTbs. 
305 Заява Українського католицького університету про громадянську непокору // Український 

Католицький Університет. URL: http://ucu.edu.ua/news/10902/. 
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стає достатньою основою для інституційного єднання. А ось 

взаємодоповнюючий потенціал ці конфесійні особливості, безперечно, мають. 

Адже, хоч симпатії до тієї чи іншої богослужбової обрядовості, на перший 

погляд, є справою естетичного смаку та внутрішньої духовної спорідненості, 

все ж ця обрядовість впливає на формування не лише духовності, але й 

світогляду взагалі, загального сприйняття світу та свого місця в ньому (більш 

активного чи більш споглядального). Дещо відмінні обрядові форми, якщо 

вони відповідають національним інтенціям та культурним запитам віруючих, 

дозволяють їм обирати те, що ближче їхній душі, а це уможливлює для Церков 

бути більше колегами, ніж конкурентами.  

Зрештою, на нашу думку, найнадійнішою основою для порозуміння та 

успішної співпраці УГКЦ та всіх інших християнських Церков є їхня спільна 

Христова наука та турбота про суверенну Україну – повноправного члена 

європейського співтовариства, про її повне повернення в рідне — європейське 

— культурно-цивілізаційне коло. Останнє може бути головним висновком 

даної частини нашого дослідження. Разом з тим, як бачимо, спільне й відмінне 

у релігійній та конфесійній ідентичності Церков може бути і конструктивним 

фактором для їхньої взаємодії, і деструктивним. Багато залежить тут як від 

керівництва Церков, їхньої доброї волі та готовності йти на компроміси заради 

духовної та націєдержавної користі українців – як християн і як громадян своєї 

суверенної держави, так і від свідомості та активної включеності самих 

українців – віруючих, воцерковлених і невоцерковлених (але тих, хто певною 

мірою зважає на думку Церков, хто знаходиться у сфері впливу тієї чи іншої 

конфесійної традиції).  

Продовжувати релігієзнавчі дослідження з цієї надто актуальної 

тематики варто, аналізуючи внутрішні відповідні потенції кожної Церкви, 

особливо ретельно приглядаючись до практичної її діяльності в суспільстві, і 

не тільки суто у «храмовій огорожі». Також доцільно приділити увагу 

вивченню сучасних кореляцій конфесійної ідентичності громадян України та 

їхньої культурно-цивілізаційної орієнтації й політичних уподобань, 

відслідковуючи дотичні матеріали по регіонах та, за можливостями, серед 

різного вікового і соціального контингенту. Плідними для виконання цих 

завдань може бути міждисциплінарна кооперація науковців та їх співпраця з 

представниками Церков. 

 

5:3:2 Релігійна та конфесійна ідентичність УГКЦ в контексті 

націєдержавних інтересів українців та культурно- 

цивілізаційного вибору України 

Суспільні та геополітичні виклики для України прибувають і 

посилюються просто на наших очах; нагальні завдання, що їх вирішувати 

треба було ще «позавчора», накладаються навально і вимагають великого 

напруження всіх сил нації. Йдеться у тому числі і про актуальні зусилля 

інтелектуальних кіл – виявити та зрозуміло представити загалу всі можливі 
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засоби реалізації українських націєдержавних інтересів. Для вітчизняних 

релігієзнавців це передбачає завдання досліджувати діяльність всіх діючих в 

Україні Церков та релігійних організацій з огляду на ці інтереси, виявити, 

якими потенціями (і чому) поточно володіє кожна з них, і як вони реалізуються 

на практиці. 

Здавалося б, вже ціла когорта наших колег (відзначимо тут 

А. Колодного, О. Сагана, С. Здіорука, В. Єленського, В. Бондаренка, 

В. Климова, М. Бабія) та науковців суміжних галузей аналізували ті чи інші 

аспекти даної проблематики, і цілком виправдано чимала увага приділялася 

УГКЦ як Церкві, котра має драматичну та героїчну історію відносин з 

українськими чинниками державотворення, Церкві, яка і у найважчих умовах 

заборони й переслідування підпільно виховувала майбутніх звитяжців 

національно-визвольних змагань та здобуття української незалежності й 

розбудови суверенної української держави. Але у таких працях переважали 

здебільшого або історичні дослідження, або аналіз церковно-державних 

відносин у сьогоденні, або теологічні розвідки з відповідної тематики. Поруч 

з цим, також важливо детально розібратися в тому, як релігійна та конфесійна 

ідентичність Церкви впливає на реалізацію націєдержавних інтересів 

українців, що ми й робитимо на прикладі УГКЦ.  

Здійснюючи такий аналіз, слід уточнити понятійні нюанси термінології, 

якою оперуємо. На відміну від більш очевидного та опрацьованого у 

вітчизняному науковому обігу306 й усталеного у релігієзнавстві307 поняття 

«церковно-державні взаємини», ми мусимо окремо зупинитися на понятті 

«державні інтереси» та «націєдержавні інтереси». Адже як пересічні віруючі, 

так і державні чинники у їхніх стосунках з Церквами та релігійними 

організаціями мають враховувати, як діяльність тих чи інших Церков 

відображається на цих інтересах. Власне, це має бути небайдужим самим 

Церквам, починаючи з їх керівництва, якщо вони, як мінімум, лояльні до 

держави свого перебування. Інша річ, що держави бувають різні – від 

демократичних до деспотій, – тому Церкви можуть в певний час і в певному 

місці захищати інтереси громадян, якщо вони не співпадають з державними 

інтересами, з тим, як вони проголошені правлячими колами. Якщо ж говорити 

про сучасну Україну, то, за великим рахунком, йдеться наразі передусім про 

захист самого існування саме української держави, виживання її в 

політичному, економічному та культурному сенсах, знаходження свого 

гідного місця серед інших держав європейського культурно-цивілізаційного 

кола.  

Академічне визначення «державних інтересів» включає «специфічні 

цілі, орієнтири, принципи та настанови, спрямовані на раціональну 

                                                           
306 Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка та ін.  Київ, 2004. 

С. 151. 
307 Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. Київ, 2000. С. 603-614. 
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організацію внутрішньої і зовнішньої політики держави, на адекватну 

репрезентацію інтересів громадянського суспільства, всебічний розвиток 

політичної свідомості й культури народу, а також на створення дієздатного 

державного апарату як засобу реалізації основної мети і завдань держави»308. 

Підкреслюється, що основу державних інтересів складають фізичне 

виживання і політична незалежність, збереження недоторканості її території 

та кордонів, безпека та добробут громадян. Також відзначаються зовнішньо-

політичні державні інтереси, які по суті зводяться до забезпечення 

суверенного розвитку держави у взаємовигідній співпраці та повазі серед 

інших держав. Що ж до державних інтересів у процесі державотворення (ми б 

додали – і розбудови держави, що є тривалим процесом), то «за умови 

демократичного розвитку, вони мають збігатися із загальнолюдськими 

цінностями, такими, як людяність і цивілізований гуманізм; соціальна 

національна справедливість, віротерпимість; демократія на багатопартійній 

основі та широкому народному представництві; патріотизм»309.  

Вже із самого визначення «державних інтересів» видно, що можлива і 

фактична роль Церков і релігійних організацій у їх задоволенні є різноманітна 

й різнопланова – як пряма і очевидна, так і опосередкована й поки недостатньо 

зауважувана. Цю роль не можна ані переоцінювати, ані недооцінювати. 

Йдеться про те, що Церкви та релігійні організації впливають на виховання 

українців як громадян (від їхньої економічної спроможності і політичної 

зрілості до їхнього морального кодексу, екологічної свідомості та культурно-

цивілізаційної орієнтації), на формування всього довкілля. Відбувається це і 

по відношенню до віруючих – і через культурне передання традиційних 

цінностей невоцерковленим українцям, і через сучасну соціальну й 

культурницьку діяльність, яку не пропускають повз увагу навіть невіруючі.  

Зрозуміло, відповідно працюють Церкви й релігійні організації в 

суспільстві поруч інших суспільних та державних інституцій та у взаємодії з 

ними. Відтак прослідкуємо, як сутнісні характеристики Церкви можуть 

позначатися на цьому процесі. Для такого завдання саме УГКЦ підходить чи 

не найбільше, адже на ній сходяться найголовніші “силові лінії” синтезу чи 

протистоянь, культурно-цивілізаційних зв’язків чи розламів, державного 

будівництва чи руїни, співпраці чи конкуренції.  

Відтак, розглянемо, як релігійна та конфесійна ідентичність цієї Церкви 

впливає на її діяльність, небайдужу для задоволення українських державних 

інтересів. При цьому ми враховуватимемо, що на практиці релігійна 

ідентичність реалізується (як правило) через ідентичність конфесійну. Власне, 

всі чотири вищеозначені «блоки» (по змісту віри), з яких складається релігійна 

ідентичність, і є основою для розростання ще різноманітнішої системи 

ідентичності конфесійної, до конструювання котрої причетні ще більше 

факторів національного та місцевого духовного й культурного розвитку.  
                                                           
308 Політологічний енциклопедичний словник. С. 150. 
309 Там само. 
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Нагадаємо, що в академічному вітчизняному релігієзнавстві конфесією 

визнається приналежність до певної Церкви, релігійної організації, яка має 

своє віровчення, культову практику та організаційну структуру310, то ж 

конфесійна ідентичність – це належність до однієї з конфесій, конфесійних 

традицій. Наголосимо, що, окрім відповідної самоідентифікації певної 

церковної спільноти віруючих (чи самоідентифікації окремого віруючого), 

варто враховувати, наскільки об’єктивними є такі самовизначення.  

Якщо релігійну ідентичність можна умовно означити як те, у ЩО 

вірують, то конфесійну ідентичність, відповідно – ЯК, у яких формах вірують, 

як організована відповідна інституція (Церква). Над різними аспектами 

релігійної та конфесійної ідентичності розмірковували у різноманітних 

тематичних контекстах багато дослідників (зокрема: Г. Кулагіна311, 

І. Папаяні312, І. Грабовська313, Н. Мадей314, Т. Воропаєва315, А. Сорочук316). 

З огляду на те, що лише в науковому дослідженні можна цілком 

“розвести” релігійну та конфесійну ідентичності, а практично перша існує лиш 

у тих чи інших конфесійних формах, ми прослідковуємо вплив особливостей 

як релігійної, так і конфесійної ідентичностей спільно чи окремо, залежно від 

того, як це буде зручніше та доцільніше для нашого дослідження. Очевидно, 

що в рамках окремої статті-розділу можливо лише його розпочати, 

приглядаючись до найбільш показових та актуальних у сьогоденні прикладів.  

Перший «блок» релігійної ідентичності УГКЦ, як і будь-якої іншої 

християнської Церкви, включає основні «правди віри», викладені у Святому 

Письмі, головні християнські приписи для спасіння та відповідної організації 

способу життя у цьому світі. УГКЦ, керуючись цими приписами, намагається 

подавати свій голос у світській державі на користь її людяної організації (чому 

присвячено велика кількість документів Церкви317). З одного боку, християни 

в ідеалі можуть бути як мінімум негіршими громадянами, однак, з іншого – 

конкретні заклики Церкви стосовно тих чи інших унормувань життя 

суспільства можуть проблемно поєднуватися з тими узятими на державному 

                                                           
310 Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. Київ : Четверта хвиля, 1996. С. 166. 
311 Кулагіна Г. Ідентичність як вияв особистості віруючого // Наукові записки. Сер.: Релігієзнавство. 

Культурологія. Філософія. 2004. № 14. С. 122-126.  
312 Папаяні І. Релігійна ідентичність в кордонах теоретичного релігієзнавства // Українське 

релігієзнавство. 2009. № 52. С. 22-29. 
313 Грабовська І. Релігійна ідентичність українських громадян та соціокультурні трансформації // 

Українознавство. 2011. № 15. URL: http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-15/Kalach.pdf. 
314 Мадей Н. Феномен конфесійної ідентичності в українському суспільстві // Релігія в контексті 

соціокультурних трансформацій України / Відп. ред. д.філос.н. Л. Филипович. Київ, 2009. С. 216-

222. 
315 Воропаєва Т. Формування національної та релігійної ідентичності громадян України (1993-

2010 рр.). URL: http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107. 
316 Сорочук А. Релігійна ідентичність особи в умовах сучасної культури // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. URL:  

http://esnuir.eenu.edu.ua/ bitstream/123456789/6519/1/33.pdf.pdf. 
317 Соціально зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви (1989-2008). Львів, 

2008. 709 с. 
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рівні зобов’язаннями України, які стосуються приведення її законодавства у 

відповідність з поточним міжнародним законодавством, зокрема – 

законодавством ЄС. Адже, якщо заклики до подолання корупції, до 

екологічного мислення та дій, до справедливої організації праці, суспільної 

солідарності та відповідальності знаходяться у мейнстримі європейської 

політики, то це не можна сказати про всі заклики щодо моральних аспектів 

(проблема абортів та евтаназії, прав меншин та гендерного питання тощо).  

На практиці – як пересічні віруючі, так і державні чинники – у своїх 

стосунках з УГКЦ, як правило, намагаються принаймні не суперечити голосу 

цієї Церкви (аналогічному у цьому голосам й інших найбільш впливових в 

Україні), але якою є міра реального врахування її порад? Напевно, у цій царині 

важко визначити пропорцію зручного та незручного, врахованого та 

неврахованого, але ризикнемо припустити, що стратегічно думка УГКЦ у 

названих питаннях радше корисна для українських націєдержавних інтересів. 

Адже, як про це свідчить досвід Польщі, окремі розходження із сучасним 

європейським законодавством у питаннях морального характеру можна 

компромісно залагодити, тоді як Україні нагально потрібна оптимізація 

гуманітарного «здоров’я» нації, що нерозривно пов’язане з її здоров’ям та й 

виживанням взагалі.  

Якщо поглянути на цю проблему з точки зору конфесійної ідентичності 

УГКЦ, то її генетичне походження з витокової для нашого народу традиції 

Київського християнства і водночас вже кількасотлітній розвиток у 

співпричетності до західнохристиянської традиції дозволяє бути незалежним 

від світської влади «голосом сумління» (напр.: Послання Синоду Єпископів 

Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ про подолання 

моральної недуги корупції318). А це, враховуючи той факт, що шлях 

української державної влади до вповні успішного демократичного керування 

ще неблизький, а наразі й взагалі сумнівний, робить відносну незалежність від 

неї УГКЦ цінною у справі захисту реальних інтересів держави Україна – 

держави її громадян (а не лише державних можновладців).  

Другий «блок» релігійної ідентичності – це те, у що вірять християни, 

окрім фундаментальних правд віри, тобто, передусім – те, що доповнилось у 

Святому Переданні. В УГКЦ це можуть бути відтак складові віровизнання, 

спільні для православних і католиків (наприклад, віра сопричастя святих, 

себто у те, що вони заробили особливу ласку в Бога і з неба допомагають 

людям), а можуть бути і якісь елементи віровизнання, котрі не характерні для 

православ’я в цілому, й аналогічні католицьким (як от, наприклад, визнання 

митарств як особливого стану душі померлого, яка очищується – подібно до 

                                                           
318 Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ про 

подолання моральної недуги корупції // Українська Греко-Католицька Церква. Офіційний веб-сайт. 

URL: 

http://ugcc.ua/documents/poslannya_sinodu_yepiskop%D1%96v_kiievogalitskogo_verhovnogo_arhiiepis

kopstva_ugkts_pro_podolannya_moralnoi_nedugi_korupts%D1%96i_76394.html. 
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перебування у чистилищі). Очевидно, що відповідні різниці можуть бути 

предметами як зацікавлення, так і критики. 

Третій «блок» – місцеві локальні вірування чи набоженства, 

санкціоновані Церквою або принаймні толеровані нею – порівняно рідше 

стають предметом розгляду представниками інших Церков. То ж, якщо 

говорити про відповідні місцеві релігійні практики українців греко-католиків, 

то вони зустрічаються більше в Західній Україні і зустрічаються з ними 

іноцерковні віруючі переважно як туристи або ж – як «гості чужого 

монастиря» (чи то буде родина, чи парафіяльна спільнота). Тому у таких 

випадках може йти мова радше про пізнавальний інтерес, ніж про якусь 

співпрацю, а чи ж протистояння. 

Четвертий «блок» – це різноманітні язичницькі пережитки, синкретичні 

повір’я та практики. Вони реально досі побутують серед греко-католиків, як і 

серед православних, а також, певною мірою, і серед римо-католиків та навіть 

у частини протестантів – достатньо уважно придивитися до народних 

релігійних та білярелігійних практик як у свята, так і у різних побутових 

ситуаціях. Цікаво, що різноманітні форми цих пережитків та вигадливого 

синкретизму побутують не лише в храмах (оформленні, певних обрядових 

елементах, спілкуванні), але і в новітніх віртуальних сферах, зокрема – в 

соціальних мережах, де віруючі (серед них і греко-католики) жваво 

обмінюються вітальними картинками та віншуваннями з цілим сонмом 

переплетених прикмет-відображень язичницьких і християнських вірувань 

(що й викликає у декого певний захват і підтримку, хтось сприймає це з 

байдужістю чи ж принаймні толерантно, а хтось – критикує чи й навіть 

кепкує).  

Складові другого, третього і четвертого «блоків» релігійної ідентичності 

мають той чи інший вплив на формування ментальності, а вона, своєю чергою, 

завдає ті чи інші риси особи як громадянина. Але пересічно більш помітними 

і зрозумілими в контексті реалізації державних інтересів українців є складові 

конфесійної ідентичності: передусім обряд та організація функціонування 

Церкви. 

Положення про обряд, як засіб збереження української національної 

ідентичності, стало вже хрестоматійним у вітчизняному релігієзнавстві, а 

відтак немає потреби доводити, що проблематика зовнішнього втілення віри є 

важлива для націєдержавних інтересів українців. Внутрішнє й зовнішнє тут 

взаємопов’язане, і друге також не варто недооцінювати. Адже йдеться не 

(лише) про примітивне та бездумне обрядовірство чи комерційну 

експлуатацію відповідного антуражу – зовнішня маніфестація віри (як у 

храмовому просторі, так і поза ним – в публічному та особистому), рафіновані 

її форми чи популярні, є, зокрема, маркерами та виховними засобами передачі 

духовно-культурної ідентичності народу. Остання ж є одним з бастіонів, на 

якому тримається незалежність та суверенність держави. 
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В УГКЦ, як Церкві «між християнськими Сходом і Заходом», у Церкві, 

яка століттями дозрівала до виховательки «українського П’ємонту», питання 

обряду (та його функцій) було гостре й дискусійне «за означенням», про що 

також написано безліч праць. Наразі (що на нашу думку є плідним), питання 

збереження обряду у цій Церкві закономірно переросло у питання його 

актуального розвитку. І справа тут не стільки у продовженні диспутів про 

правомірність та доцільність відповідних латинських чи східних (або інших) 

впливів, скільки у тому, що, з одного боку, обряд має бути живим, зрозумілим 

і близьким для сучасних віруючих, слугувати справам засвідчення, передачі та 

скріплення віри, а з іншого – виступати бажаним самими віруючими 

інструментом духовної самоідентифікації, водночас демонстрації й 

утвердження цієї самоідентифікації. Якщо він таким не буде, то в ситуації 

вільного супермаркету релігій та в умовах інформаційного суспільства 

віруючі можуть «голосувати ногами», а обряд сам по собі буде хвилювати 

лише частину старших віруючих та частину спеціалістів – церковних та 

світських, втрачаючи свої потенційні можливості бути корисним для 

націєдержавних інтересів та залишаючись джерелом періодичних (переважно, 

маргінальних, але потенційно небезпечних з огляду на втручання зовнішніх 

факторів) проблем у церковно-державних стосунках.  

Той факт, що УГКЦ просто мусить увесь час тримати «тонус» даної 

проблематики, завдає їй не лише часом прикрощі, але й є стимулом постійного 

звіряння із викликами сучасності. На наших очах активізувалась календарна 

дискусія в УГКЦ у зв’язку з рішенням українського Парламенту у 2017 р. 

зробити 25 грудня вихідним днем, щоб бажаючі українці могли святкувати 

Різдво Христове разом з абсолютною більшістю братів і сестер – християн 

світу. Таке рішення є результатом довгої взаємодії різних церковних та 

державних чинників, та вже багаторічної суспільної дискусії, де брали участь 

як воцерковлені (у т. ч. греко-католики), так і невоцерковлені українські 

громадяни. Серед різної аргументації на користь святкування Різдва 25 грудня 

(та вихідного дня на цю дату) особливо підкреслювалося, що це є в 

українських націєдержавних інтересах319. Тут маємо яскравий приклад того, 

як обрядова складова конфесійної ідентичності тісно поєднана з питанням 

державної ваги й націєдержавних інтересів: в даному разі – з подальшим 

дистанціюванням від Росії та зближенням з рештою цивілізованого товариства 

країн християнської традиції. 

Практично всі богослужбові практики, вся робота УГКЦ ведеться 

українською мовою. Наскільки це важливо для захисту українських 

націєдержавних інтересів те важко переоцінити, коли на третьому десятку 

української державної незалежності досі не всі її не лише громадяни, але й 

державні службовці поважають українську мову (а останні – не всі вживають, 

                                                           
319 Україна відривається від російських імперських стандартів, - Турчинов про вихідний 25 грудня // 

Релігійно-інформаційна служба України. 16 листопада 2017. URL: 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/ religious_holidays/69019/.   
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хоч мають за своїми посадами). Саме цей фактор – користування в УГКЦ 

українською мовою, видання нею теологічних, наукових, популярних, 

дитячих книжок, журналів і газет, ведення нею Інтернет-ресурсів Церкви став 

одним з потужних чинників зацікавлення цією Церквою з боку до того 

невоцерковлених українських громадян, а відповідна діяльність УГКЦ 

сприяла пробудженню національної самосвідомості її неофітів, полегшенню 

для батьків національно свідомого виховання дітей, створенню і утвердженню 

українських, україномовних анклавів у зросійщених регіонах України.  

Другою важливою складовою змістовного наповнення конфесійної 

ідентичності Церкви є організація її діяльності, тематичних напрямків її 

роботи, організація співпраці з різними державними органами та 

громадськими чинниками. В останньому УГКЦ, з огляду на всю свою 

передісторію та історію, генетично приречена на пошуки між різними 

моделями державно-церковних відносин та на пошуки свого належного місця 

у суспільстві. Соборноправність й демократичність Київського християнства, 

різноманітні віяння зі Сходу та Заходу, цезаропапістська візантійська традиція 

та папоцезаризм, недолугий патронат у час занепаду, певний вплив різних 

хвиль протестантів, різні унійні пошуки за участю та протидією світських, 

згодом – різні відносини з різною іноземною світською владою, і нарешті – 

новітній досвід стосунків з владою українською: таке має «за плечима», 

мабуть, тільки ця Церква.  

Здавалося б, державі має бути зручнішою цілком «своя» Церква, 

розповсюджена (хіба окрім діаспори) лише в даній країні та не підлегла 

якомусь закордонному чи міжнародному центрові, а ще краще – цілком 

залежна від самого існування даної держави (без якої її поглине або елімінує 

інша Церква). Однак на практиці цезаропапізм не йде на користь ані державі, 

ані Церкві (яскравий приклад чого – російський). Унія з Римом «вийняла» 

УГКЦ з-під такої загрози, а кількастолітній досвід розвитку у доступі до 

західно-християнської освіти та користування напрацюваннями західно-

християнської теології (узгоджений катехизм, соціальна доктрина, 

реформаційні плоди ІІ Ватиканського собору) засвідчив спроможність 

будувати стосунки з різною світською владою, окрім комуністичної 

проросійської. Однак і та не подолала УГКЦ. В незалежній Україні ця Церква 

вміє і співпрацювати з українською владою, і зкритикувати її в чому це 

справедливо, і опиратися, коли ця влада стає фактично антиукраїнською, 

діючи в усіх випадках на користь правдивих українських державних інтересів. 

Що стосується організації діяльності Церкви у тематичних напрямках її 

роботи, означимо такі, котрі дотичні українських націєдержавних інтересів та 

відбуваються у співпраці з державними та громадськими чинниками: це 

капеланська та волонтерська діяльність, соціальна та благодійницька робота, 

освітні та просвітницькі проекти, екологічне виховання, міжнародна співпраця 

з колегами. Детальний аналіз цих напрямків ми плануємо продовжити; також 

було б доцільно у майбутніх дослідженнях релігієзнавців порівняти таку 
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роботу в УГКЦ з аналогічною в інших Церквах, прослідковуючи те, як саме 

релігійна та конфесійна ідентичність різних Церков впливають на їхнє буття в 

суспільстві і на їхню діяльність з точки зору її відповідності українським 

націєдержавним інтересам.  

Отже, відповідне дослідження діяльності УГКЦ показує, як її релігійна 

та конфесійна ідентичність обумовлює особливості роботи цієї Церкви, її 

сильні та проблемні сторони. В цілому можна констатувати, що УГКЦ є 

корисним чинником у забезпеченні націєдержавних інтересів її громадян, хоч 

в окремих напрямках її діяльності є ще багато чого вдосконалювати. 

Висновки. 

1. Аналіз висхідних характеристик релігійної ідентичності русинів, які 

стали уніатами, та основних етапів її подальшої еволюції, свідчить, що 

релігійна ідентичність українців греко-католиків природно розвивалась на 

основі загальнохристиянського фундаменту основних правд віри, вбираючи як 

східно-, так і західно-християнські впливи, згідно внутрішніх поточних 

можливостей, зовнішніх обставин та потреб віруючих. Релігійна ідентичність 

українців греко-католиків – феномен динамічний. 

2. Конфесійна ідентичність русинів на момент укладення Берестейської 

унії була загалом східно-християнською, але з оригінальним прочитанням, 

успадкованим від Київського християнства, й не дорівнювало візантійському.  

3. Можна по-різному розцінювати подальші запозичення із 

західнохристиянських традицій, однак велика історична перспектива довела, 

що відповідний ризик (укладання Унії з Римом) з усім, що з цього випливало 

для релігійної та конфесійної ідентичності українців греко-католиків, попри 

певні поточні збитки, виправдався, а подальша еволюція Уніатської Церкви 

зробила її українською. 

4. Як мінімум не меншою мірою, ніж нею була (і стала) Церква 

православна, нині релігійна ідентичність УГКЦ відповідає її самовизначенню 

– як Церкви католицького віровизнання, котре втілюється згідно 

Києвохристиянської традиції, до якої вона відкликається. Сучасна 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. 

5. Релігійна та конфесійна ідентичність УГКЦ розвивається із 

врахуванням того, що вона, будучи Церквою українською, діє в різних країнах 

і 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 і практична діяльність відкликається на 

глобальні проблеми, що представлені й в Україні. 

6. Серед конфесійних особливостей сучасної УГКЦ східнохристиянські 

риси характерні радше для обрядової її практики, хоч вона розвивалася 

оригінально і зараз має своє «індивідуальне обличчя», а західнохристиянські 

впливи в обряді можна припустити стосовно літургії (скорочення її часу, 
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актуальна проповідь, активніша участь мирян, зокрема – дітей та молоді, певні 

світські елементи – «неканонічний» спів, використання популярних музичних 

інструментів тощо), окремих практик (як от Хресна дорога) та оформлення 

сакрального простору. Що стосується організації діяльності УГКЦ, її 

спрямування, методів та засобів, то можна констатувати, що в цій Церкві вони 

радше нагадують західнохристиянські аналоги і є більш-менш сучасними та 

ефективними для розвитку УГКЦ. 

7. Такі особливості й тенденції еволюції релігійної та конфесійної 

ідентичності притаманні Церкві сучасній та затребуваній, що ми й бачимо на 

прикладі УГКЦ.  

8. Вихід УГКЦ (хай і обмежений) поза західно-український регіон має 

помітний вплив на еволюцію її релігійної та конфесійної ідентичності. Він 

привніс у цю Церкву еволюційні зміни на користь актуального прагматизму 

(у теоретичних розробках, організаційному облаштуванні та практичному 

душпастирстві), сміливіші й різноманітніші пошуки сучасних форм 

останнього, і реалістичніший підхід в екуменічних спробах (хоч в них ще 

мають місце ідеалізовані ілюзії): з перенесенням акценту на екуменічне 

спілкування, спільну діяльність, співпрацю в можливих для неї сферах, у т.ч. 

не суто церковних. 

9. Найнадійнішою основою для порозуміння та успішної співпраці 

УГКЦ та всіх інших християнських Церков є їхня спільна Христова наука та 

дбання про суверенну Україну – повноправного члена європейського 

співтовариства, її повне повернення в рідне – європейське – культурно-

цивілізаційне коло. Водночас, спільне й відмінне у релігійній та конфесійній 

ідентичності Церков може бути і конструктивним фактором для їхньої 

взаємодії, і деструктивним. Багато що залежить тут як від керівництва Церков, 

їхньої доброї волі та готовності йти на компроміси заради духовної та 

націєдержавної користі українців – як християн і як громадян своєї суверенної 

держави, так і від свідомості та активної включеності самих українців – 

віруючих, воцерковлених і невоцерковлених (але тих, хто певною мірою 

зважає на думку Церков, хто знаходиться у сфері впливу тієї чи іншої 

конфесійної традиції). 

10. Основні риси релігійної та конфесійної ідентичності УГКЦ 

обумовлюють її діяльність як в цілому корисної для забезпечення 

націєдержавних інтересів українців, хоч в окремих напрямах її 

функціонування є ще чимало вдосконалювати. Розвиток цієї Церкви дозволив 

їй вийти з цезаропапістської «схеми», що особливо актуально в ситуаціях, 

коли вітчизняна світська влада стає сумнівно українською. УГКЦ є Церквою 

україноцентричною та проєвропейською, що робить її важливим чинником 

відповідного спрямування віруючих, обумовлює можливі й очікувані плідні 

перспективи її подальшої діяльності.  
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Розділ шостий. РІДНОВІРСТВО ЯК ОКРЕМА КОНФЕСІЙНА 

ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ 

 

6:1 Особливості етноконфесійної самоідентифікації рідновірів 

України  
 

На теренах України нові релігійні течії, які зорієнтовані на відродження 

чи реконструкцію етнічних, дохристиянських вірувань, релігієзнавці 

термінують як «українське рідновірство» або «українське неоязичництво». Як 

правило, представники означених релігійних громад ідентифікують себе як 

«рідновіри», однак процеси пошуку та репрезентації ними власної 

ідентичності не є однозначними. 

Передусім відзначимо, що від самого початку виникнення в Україні 

феномен рідновірства не був монолітним, цілісним утворенням і постійно 

зазнавав певних трансформацій, організаційно диференціюючись на декілька 

відмінних один від одного самостійних напрямків. Розпочавшись як 

світоглядний рух, українське рідновірство почало набувати організаційного 

оформлення, особливо після здобуття Україною незалежності в 1991 році. В 

процесі становлення та поширення рідновірського руху в Україні 

простежується ряд суперечливих та до кінця не визначених моментів, до яких 

можна віднести проблеми зовнішнього характеру, на кшталт толерантного 

ставлення як до інших конфесій (особливо християнських), так і до 

споріднених рідновірських релігійних інституцій, очолюваних різними 

керівниками, чи проблеми маргінального становища рідновірських 

організацій в системі конфесійної палітри сучасної України тощо. Крім того, 

наявні в рідновірському русі також проблеми внутрішнього характеру, до яких 

слід віднести проблему ідентифікації та самоідентифікації. 

Відтак розглянемо деякі аспекти проблеми ідентичності в сучасному 

рідновірському русі України. Зазначимо, що проблеми ідентичності в даному 

контексті включають в себе як релігійну самоназву, конфесійну 

приналежність до певної рідновірської організації, так і етноконфесійне 

самовизначення сучасних рідновірів.  

Наперед зазначимо, що в поняття «самоідентифікація» ми включаємо 

наступні моменти: національне самовизначення індивіда, конфесійну 

самоназву, яка знаменує приналежність до певної релігійної організації та 

атрибути самовизначення, що знаходить свій вияв у національній та релігійній 

символіці, елементах одягу тощо. При цьому проблема самоідентифікації 

українських рідновірів відображає не лише релігійне самовизначення та 

етнонаціональну ідентичність особистості, а й включає також почуття власної 

самоповаги, відчуття свого «Я», яке супроводжується емоційним 

забарвленням, наділяє віруючого енергією, наснагою та зрештою інтегрує 

окрему релігійну спільноту. 
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Стосовно особливостей самоідентифікації переважної більшості 

рідновірів, то ситуація в даному випадку достатньо прозора, оскільки означені 

конфесії були створені з метою консолідації та інтеграції українців не лише як 

етнічної спільноти або політичної нації, а як єдиної світоглядної та релігійної 

спільноти з високим рівнем національної самосвідомості та самоповаги. 

Відтак, серед більшості рідновірів національний та релігійний чинник 

поєднуються в такий спосіб, що національний фактор набуває сакралізації. 

Інакше кажучи, власне поняття «українець», «український» ототожнюється з 

релігійним утворенням. При цьому процес сакралізації поглиблюється в 

історичній ретроспективі, від знаходячи свій вияв у самоназві «орій, орії 

(арії)», а відповідно й ототожненні назви Україна з назвою «Оріяна».  

Відтак специфіку самоідентифікації переважної більшості рідновірів 

можна відобразити за наступною схемою: «рідновіри – українці – орії». Дещо 

складнішим постає питання самоідентифікації в середовищі українських 

неоязичників. З одного боку, яскраво демонструє національну зорієнтованість 

неязичницької релігійної організації витяг зі Статуту ОРУ, зареєстрований 

Держкомнацрелігій України, згідно з яким: «Об’єднання Рідновірів України є 

традиційною українською релігійною організацією – конфесією, яка 

продовжує традиції етнічної релігії Київської Русі, а отже є її спадкоємцем і 

правонаступником». Таким чином, рідна віра формально фігурує як 

традиційна, автохтонна, політеїстична релігія, офіційно визнана 

спадкоємицею етнічної віри предків українців.  

З іншого боку, в рідновірському русі України мають місце ідеї 

повернення на терени України колишньої, більш давньої та автентичної 

самоназви «Русь», яка досить часто стає складовою постулювання ідеологем 

панславізму. Сутність останніх зводиться до постулювання та екстраполяції 

концептуального обґрунтування ідейного комплексу етнічної єдності всіх 

слов’янських народів, що в своєму розвитку веде до ідеї політичної інтеграції 

«всіх слов’янських етнічних ідентичностей» у формі федерації або 

конфедерації. 

В сучасному рідновірстві України мають місце дві базові ідеологеми 

панславізму: ідея «слов’янської єдності» та похідна від неї ідея «відродження 

Русі», яка використовується як самоназва та засіб етнічної самоідентифікації 

окремих рідновірів. Зокрема, ідея слов’янської єдності має своє місце в 

офіційному віровченні двох рідновірських конфесій України – Слов’янській 

духовній течії «Великий Вогонь» та Родовому Вогнищі Рідної Слов’янської 

Віри. Зокрема, очільником Слов’янської духовної течії «Великий Вогонь», 

князем Огіном (в миру Генадієм Боценюком) констатація у віроповчальній 

доктрині ідеї слов’янської єдності відтворюється в такий спосіб: «Великий 

Вогонь» – релігійна течія, яка відроджує давню дохристиянську духовність та 

філософію наших предків, давніх слов’ян.  

Основною міфологічною лінією віровчення є легенда про трьох братів, 

синів Роду, яка споріднює слов’янську міфологію з давнім культом балтів. 
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Перун (Перкунас) був прямим кровним пращуром слов’янських та 

балтійських жерців. Україна – свята земля для огнищан, наш дім, наша 

батьківщина. Не будучи прихильниками примітивного націоналізму, 

огнищани називають всі слов’янські народи братськими, але готові 

протистояти імперським спробам появи «старшого» брата. Багатоманітність 

та рівноправ’я слов’янської культури – основний пріоритет «Великого 

Вогню»320. 

Як бачимо, в даному випадку ретранслятори ідеологеми панславізму, з 

одного боку, виступають в ролі патріотів України, а з іншого – незрозумілим 

та необґрунтованим залишається при цьому постулат про те, що позиція 

націоналізму називається примітивною, адже націоналізм – це, передусім, 

відправна платформа формування національної ідентичності, етнічної 

самоідентифікації індивіда та головна світоглядна та емоційно-почуттєва 

складова, яка виступає запорукою збереження територіальної цілісності 

національного надбання держави.  

Керівник іншої рідновірської конфесії – Родового Вогнища Рідної 

Слов’янської Віри – верховний волхв Володимир Куровський ідею 

слов’янської єдності репрезентує наступним чином: «бути слов’янином – це 

набагато більше, ніж бути просто росіянином, українцем або білорусом, 

поляком, чехом і т.д. Будучи слов’янином можна пишатись досягненнями 

кожного слов’янського роду, збираючи силу як пальці в кулак. Більш того, 

якщо при цьому вважати себе Орієм, то весь Близький Схід та Індія – теж наш 

духовний ресурс! Це колосальна енергетика, здатна привести до руху будь-

який корпоративний організм»321.  

Від себе відзначимо, що якщо слідувати логіці автора вищенаведеної 

цитати, то наступним і найпростішим кроком-продовженням «набору 

енергетики» є не що інше як ідентифікація власної космополітичності для 

того, щоб «акумулювати в собі всі енергетичні ресурси планети». 

Дещо нижче в тексті читаємо таке твердження В. Куровського: «Третє 

тисячоліття несе загрози, які можуть обернутись для людства катастрофою, 

однак в наших силах зробити так, щоб воно стало епохою Слов’янського 

Світу. Це і є Слов’янська Ідея»322. Остання дуже нагадує сумнозвісну 

ідеологему «русского міра», замість якої фігурує «слов’янський світ». 

Примітним є той факт, що спільними для обох вищезгаданих 

рідновірських конфесій є витоки утворення, що полягають в захопленні 

давньослов’янськими бойовими мистецтвами та констатація наявності прямої 

наступності давньої духовної традиції. В першому випадку поєднання двох 

династій хранителів: слов’янської (древлянської) та балтійської (пруської). 

                                                           
320 URL: http://ogin.in.ua/ 
321 Владимир Куровский. Веда Прави – Слово Волхва. Вехи Славянского Ведического 

Мировозрения. Каменец-Подольский, 2014. С. 255.  
322 Там само. С. 256. 
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Цікаво, що в записах 2003 року сповідники «Великого Вогню» себе 

презентували навіть як представників атеїстичного язичництва.  

В іншому випадку В. Куровський стверджує про те, що він виступає 

спадкоємцем учнівської наступності від подільських волхвів, які нібито 

походять від так званого «Болохівського князівства», яке деякий час існувало 

на території Поділля після офіційного хрещення Русі.  

Причому кожен з представників рідновірських інституцій вважає себе 

винятково «єдиним» на теренах України прямим спадкоємцем духовних 

скарбів предків. Це, своєю чергою, дає підстави наголошувати, що очільники 

рідновірських течій панславістичної спрямованості в створенні своїх 

віроповчальних доктрин стали заручниками власних міфологем, які складно 

обґрунтувати, а заодно і верифікувати. 

Другою ідеологемою панславізму є ідея «відродження Давньої Русі» на 

новому етапі розбудови української державності та відповідної зміни 

самоідентифікації українців. Так, волхв Межимир (Роман Миколаїв) зазначає: 

«Родове Вогнище переконане, що створений наприкінці ХІХ на поч. ХХ ст. 

етнонім «українці» перестав відігравати ту позитивну роль, яка надавалась 

йому національною інтелігенцією. Використання, як переважаючих термінів 

«Україна» та «українці» призвело до втрати прадавньої самоназви наших 

Предків – Русини. Сьогодні, коли ми стали на межі існування і виживання, 

повернення до витокової самоназви Русь та русини є питанням життя чи 

смерти Роду Нашого. Тому ми свідомо відмовляємось від новоявленого 

терміну «українці», вживаючи натомість звичаєві – Русини, Русь, Україна-

Русь»323.  

У пізніших працях цей же автор, але вже під іншим рідновірським ім’ям 

– волхв Богумир, стверджує, що назви «Україна» та «українець» є 

перехідними, тимчасовими, а на перспективу прогнозує повернення до давньої 

самоназви «Русь» та «русини». Мотивує свою позицію автор іншим 

нетрадиційним смисловим навантаженням цих термінів, відмінних від 

загальноприйнятих. Зокрема, він вважає, що «українець» з якоїсь таємничої 

мови волхвів означає «той, що воює з чужинцями, між собою та самим собою». 

Відтак, «Україна» постає як «країна вояків, які захищають рідну землю від 

засилля чужинців та власних зрадників». В той час як назва «Русь» 

ототожнюється із санскритським «Р’с або Р’ш», що означає «мудрість», 

відповідно «р’си або риші» перекладаються як «мудреці» або «Русі сини», і 

відповідно «русини» – «мудреці вони» 324. 

В 2016 році, у викладеному відео на каналі You Toube означений вище 

конструктор альтернативної ідентичності українців відзначив, що на даний 

момент його світогляд кардинально змінився, і звернувся до керівництва 

Родового Вогнища не використовувати написані ним раніше публікації з 
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метою популяризації висвітлених в них ідей. Потім на сторінці у Facebook він 

постить своє фото з підписом: «Я – бандерівець, цим пишаюсь». Крім того, 

будучи кандидатом на посаду начальника управління освіти і науки 

Хмельницької міськради привселюдно заявив: «Я за своїми релігійними 

переконаннями – сповідник язичництва, за світоглядними переконаннями я – 

український патріот»325. 

Окреслена вище трансформація особистості та світоглядних орієнтирів 

одного з рідновірських створювачів та речників ідеологем панславізму 

свідчить про те, що останні не містять в собі належного смислового підґрунтя 

та про незавершеність процесу формування чіткої самоідентифікації в 

рідновірському середовищі України. 

В цілому ж, фігурування ідеї відродження Русі в рідновірських 

конфесіях засвідчує той факт, що більшість рідновірів спрямовують свій 

погляд в ретроспективу, а не в перспективу.  

Наступна специфічна риса самоідентифікації українських неоязичників 

має вияв в тому, що окремі представники рідної віри, ідентифікуючи себе з 

язичництвом, інтерпретують термін в позитивному руслі, як вияв природного 

світогляду та етнічної релігії українців326. Вони ставлять знак рівності між 

термінами язичництво і народна або національна релігія. Вперше таке 

тлумачення було запропоноване російським дослідником Е. Анічковим327. 

Волхвиня Зореслава (в миру Г. Лозко) також виходить з позицій заперечення 

негативного відтінку змісту означеної назви328. Водночас, цікавим виявляється 

той факт, що окремі українські рідновіри категорично відмовляються 

ідентифікувати себе з язичництвом. Так, волхв Родового Вогнища Рідної 

Православної Віри Святогор зазначив, що він «не язичник, а православний 

русин-рідновір». Волхвиня Гай Арсенія (в миру О. Туз) громади «Хоривичі» 

тієї ж конфесії зазначила, що раніше до хрещення Русі існувала «просто віра, 

яка ніяк не називалася, бо іншої пращури не знали, натомість язичниками», – 

як вважає волхвиня, – «називали тих, хто розмовляв незрозумілою мовою».  

Відтак, назва «язичництво» розглядається в середовищі неоязичників 

даного типу як давній «ярлик», «назва-приниження», яка в їхній інтерпретації 

штучно нав’язана «рідній», «прабатьківській» вірі християнськими 

«богословами-чужинцями».  

Складовою частиною самоідентифікації всіх українських неоязичників 

виступає термін «православ’я», який зазнає зовсім іншого смислового 

навантаження, ніж в православному християнстві. Зокрема, волхв Богумир 

(в миру – Р. Миколаїв) зазначає, що поняття православ’я в дійсності є 

невід’ємною складовою національної ознаки як українського, так і 
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білоруського, російського та інших слов’янських народів329. Основу 

двокореневого слова складають давні слова: «Прав» та «Слава». 

Проаналізувавши різні інтерпретації рідновірів з приводу даного терміну, 

серед існуючих можемо виокремити 2 основні − персоніфіковану та 

абстрактизовану. За першою з них, «Прав» виступає назвою горішнього світу, 

де перебувають вищі боги. Слава – це ім’я богині, яка супроводжує в небо 

достойних воїнів, які загинули на ратному полі. Згідно останньої, Прав – 

сукупність божественних законів, які управляють Всесвітом. Слава – вияв 

вдячності, оспівування рідних богів.  

Ще однією спільною самоназвою українських неоязичників, як під час 

обрядових дій, так і в конфесійній літературі, можна назвати «Дажбожі 

онуки», хоча остання вживається не так часто як «православні рідновіри». 

Також мають місце в рідновірському русі дискусійні моменти з приводу назв 

«Україна», «Русь», «Аратта», які тісно пов’язані, власне, з етнічною 

ідентифікацією представників окремих конфесійних спільнот. 

Відзначимо тут також і те, що ідентичність традиційних суспільств 

завжди колективна, де колективне начало повсякчас домінує над 

індивідуальним. На перший план виступає соціальна тотальність, яка 

відповідає на питання: «хто ми?». В сучасну епоху глобалізації навпаки 

спостерігаємо примат пошуку індивідуальної ідентичності, певною мірою 

суб’єктивізації самоусвідомлення, моделювання ситуації, коли перманентною 

стає відповідь на питання: «хто я?». Не оминає даний тренд і пошук власної 

ідентичності в середовищі рідновірських спільнот, який в окремих рідновірів 

починається зі зміни власного імені, особливо якщо світське ім’я є 

іншоетнічного походження, особливо грецького, латинського чи єврейського. 

Наприклад, Олександр стає Сонцеславом, Олеся – Світозарою. Особливо в 

тренді є такі нові рідновірські імена як Зореслав, Яровит, Світовит. Як правило 

не перейменовуються автентично слов’янські імена, як-от Ярослав, В’ячеслав, 

Володимир, Руслан, Світлана, Людмила.  

Окремим компонентом зовнішнього вираження самоідентифікації, 

спільного для всіх рідновірів України, можна вважати те, що під час релігійних 

обрядів та церемоній використовується національний одяг (українські 

сорочки-вишиванки) та національна символіка: тризуб та жовто-блакитний 

прапор. Щоправда, якщо в сповідників РУНвіри кольори прапора співпадають 

з державним, то в рідновірів Собор Рідної Української віри, а також 

українських неоязичників відмінність від державного прапору має 

принципове значення і відрізняється насамперед місцем розташування 

кольорів: жовтий колір зверху, а синій – знизу. Смисл такої символіки, 

вважають рідновіри, полягає в тому, що жовтий колір символізує духовне, а 

синій – матеріальне. Жовтий в неоязичників також є втіленням Дажбога, 

символу Сонця та вогню, чоловічого начала, а синій – втіленням Дани, 
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символу води, жіночого начала. Сучасний державний прапор, за 

інтерпретацією рідновірів, символічно відображає домінування матеріального 

над духовним та жіночого (приймального і хаотичного) начала над чоловічим 

(творчим і впорядкованим). Відтак, з сучасними українськими політиками, 

вважають православні рідновіри, немає сили та покровительства богів. В 

есхатології українських неоязичників фігурує вислів, що розквіт України-Руси 

постане тоді, коли над державою замайорить саме жовто-блакитний стяг. Як 

бачимо, в українському рідновірстві навіть державна символіка набуває 

сакрального значення.  

Таким чином, сам процес самоідентифікації не є монолітним і має свою 

специфіку в конкретних конфесійних виявах рідновірства на теренах України, 

значною мірою диференціюючись в різних авторських концепціях та 

набуваючи різноманітних інтерпретацій. В нових умовах для українських 

рідновірів набуває актуальності проблема пошуку нових ідентичностей, які 

відображають релігійне самовизначення та етнонаціональну приналежність 

рідновірів.  

 

6:2 Релігійна ідентичність українських рідновірів  

за умов глобалізації  

Релігійна регіоналізація Європи є тривалим та складним історико-

культурним процесом. Релігія в умовах глобалізації дедалі менше є 

«прив’язаною» до певної території. Щодо України, то її географічне 

розташування та геополітичне значення позначилися і на релігійних 

традиціях. Саме тут проходить як межа між католицько-протестантським та 

православним світом, так й порубіжжя мусульманської та християнської 

цивілізацій330. Також на теренах України, особливо в Карпатах та Поліссі, 

збереглося, попри плин століть, чимало архаїчних світоглядних уявлень, 

календарна обрядовість, магічний світогляд. Все це, поміж іншого, сприяло 

появі неоархаїки, яка втілилася й у різноманітні рідновірські напрями та 

світоглядні пошуки окремих людей. Попри свою відносну малочисельність, 

сучасні язичники-рідновіри та їхня діяльність в релігійній, ширше – 

культурній, сфері, стали помітним феноменом в українському суспільстві.  

Поява та певне поширення в Україні неоязичництва в часі співпало з 

пошуком національно-культурної та релігійної ідентичності. Тобто кінець 

1980-хх – початок 1990-х рр. стали тим періодом, коли українські 

неоязичницькі спільноти гуртувалися навколо ідей месіанства України та 

українців, унікальності та самобутності української мови, традицій, культури 

загалом, святості української землі. Наступні ж покоління українських 
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рідновірів вже можна назвати «поколінням віртуального неоязичництва». 

Вони мають незрівнянно більші можливості щодо пошуку інформації, 

комунікацій з однодумцями, як в Україні, так і за її межами. Але й для них 

питання релігійної ідентичності також пов’язане з ідентичністю 

національною, хоча вже й не так гостро, як це було для їхніх попередників. 

Ще на початку 1990-х рр. автори дослідження «Релігія. Церква. Молодь» 

Віктор Єленський та Віктор Перебенесюк констатували, що 

«самоідентифікація особистості за релігійною ознакою не є самодостатньою 

для визначення релігійності, оскільки на вибір респондента впливає ціла низка 

чинників. Серед них – реальний стан громадської думки, що вимагає 

корегувати свою позицію в напрямку наближення до «середньої» масовидної 

позначки»331. Щоправда, у вищенаведеній цитаті йшлося переважно про 

християнські конфесії. Однак, на мою думку, таке твердження є цілком 

прийнятним й щодо релігійної ідентичності українських рідновірів, хоча й не 

без певних застережень. Особливо, що стосується самого терміну «релігійна 

ідентичність». Оскільки як свідчать друковані та електронні джерела 

українських рідновірів й опитування респондентів різних років та громад, 

варто вести мову радше про «світоглядну» чи «релігійно-світоглядну», а не 

«релігійну» ідентичність. Тут принагідно згадаю лекцію японської дослідниці 

західного неоязичництва в сучасній Японії Еріко Каваніші, яка наголосила, що 

християнське розуміння релігії мало застосоване, а то й взагалі не коректне 

щодо Азії та буддистського чи синтоїстського світорозуміння332. 

У дослідженнях українського рідновір’я автори майже одноголосно 

вказують на його поширеність серед інтелігентських кіл націоналістичного 

спрямування. Тобто, бачимо зв’язок між релігійною та національною 

ідентичністю. На мою думку, таке твердження про українське рідновір’я 

більше відповідає ситуації 1990-х рр. Про що пише й один з рідновірів 

Велеслав Шипіт на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук: «В 90-х і 00-х 

рідновірське середовище хворіло на урапоцріотизм, що вилилось у химерні 

теорії, як трипільці-давні укри. Подекуди це ще зустрічається й досі. Проте 

нині можна спостерігати ще іншу крайність у вигляді так званого руйнування 

міфів. Саме руйнування міфів, нібито, язичниками явище також не здорове. 

Вони намагаються внести сумнів до всього починаючи з календарних свят і 

закінчуючи пантеоном. І річ не в критичному погляді на джерела, а в 

деконструкції як самоцілі, що є ще одним постмодерністським 

мейнстрімом»333. Для українських рідновірів молодших поколінь, тобто це вже 

ті покоління, яке зазвичай називають Y та Z, питання пошуку національної 

ідентичності не є таким актуальним, як для їхніх попередників. Не буду наразі 

вдаватися в розлогі розмірковування щодо хронологічних рамок даних 
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поколінь чи їхніх якісних характеристик, а відзначу лише те, що представники 

цих поколінь вже сприймають «технології майбутнього» як органічну частину 

свого повсякдення.  

Вітчизняні науковці в своїх дослідженнях українського неоязичництва 

звертали увагу й на питання ідентичності рідновірів. Вбачаю потребу викласти 

в даній публікації короткий огляд цих напрацювань.  

Професор Анатолій Колодний виокремив кілька основних чинників 

появи неоязичництва: повернення людини до природи; спротив глобалізації 

через прагнення зберегти національну ідентичність чи відродити її в 

пострадянський період; криза «традиційних історичних релігій». 

Релігієзнавець також відзначає, «що рідновірську релігійність не прийняло і 

не прийме село. <…>. В містах же до рідновірських громад потяглася 

національно орієнтована інтелігенція, яка сприймає її переважно не як 

релігійну систему, а як об’єднання віруючих за національним інтересом. 

Інтелігенцію приваблює в релігії, насамперед в РУНВірі, її національний дух, 

відродження прадавніх пластів національної історії, ідея месіанської ролі 

України у світі, прагнення забезпечити українству окреме місце в духовному 

житті людства, входження у світову історію»334. Дмитро Базик в статті 

«Неоязичництво в сучасних релігійних пошуках українців» відзначає 

поєднання в релігійній ідентифікації українських рідновірів патріотичних 

мотивів, зацікавлення історією та її ідеалізацію, особливо дохристиянського 

періоду335. Про героїзацію історії та окремих історичних персонажів йдеться в 

статті Оксани Сморжевської «Героїзація історії в працях ідеологів та 

засновників українського рідновірського руху». Зазначено, що як реальні 

історичні персони, так і міфологічні персонажі в рідновірському середовищі 

трактуються переважно «крізь призму прихильності до язичництва як 

світогляду, або навпаки, – боротьби з ним», або ж як такі, що сприяли 

пробудженню «рідновірського духу»336. Таке звернення до історичної 

минувшини, пошук в глибинах століть «золотого віку» – приклад 

антиглобалістичних настроїв (свідомих чи несвідомих) серед людей, що 

почуваються не дуже затишно, подекуди розгубленими, у вирі агресивної 

реклами, потоків різнопланової інформації. Євген Смульський аналізував 

національно-культурну ідентичність в слов’янських неоязичницьких течіях 

України кінця ХХ – початку ХХІ ст. Зокрема, низка його публікацій 

присвячена вивченню неоязичницької ідеології окремих громад та об’єднань 

рідновірів України337. Марія Лесів в статті «Окрім політики: естетичне в 

                                                           
334 Колодний А. Неоязичництво-рідновірство у своїй суті і перспективах // Українське 

релігієзнавство. 2008. № 48. С. 239-240, 250. 
335 Базик Д. Неоязичництво в сучасних релігійних пошуках українців / Міжконфесійні відносини 

поліконфесійної України // Українське релігієзнавство. 2011. Спецвипуск -1. С. 249. 
336 Сморжевська О. Героїзація історії в працях ідеологів та засновників українського рідновірського 

руху // Етнічна історія народів Європи. 2010. № 33. С. 114. 
337 Смульський Є. Національна ідентичність у вченні Об’єднання рідновірів України. За 

матеріалами публікацій Г. Лозко (Волхвині Зореслави) // Гілея.  2013. № 72. С. 664-668. 
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українському рідновірстві» наголошує: «Політичні проблеми, які є гострими 

для певного покоління, часто втрачають свою актуальність для нащадків. На 

відміну від політики, естетичне є міцнішим, а, відповідно, більш 

«реалістичним» (якщо використовувати термін А. Уолеса) стрижнем для 

майбутнього розвитку рідновірських спільнот. На відміну від політики, 

естетичні аспекти духовності допомагають створити «казку» чи «прекрасний 

світ», в який можна зануритися в надії на втечу від невизначеної 

повсякденності, особливо в часи гострої кризи. Саме тому спільноти, для яких 

естетичний фактор домінує над політичним, мають більший успіх сьогодні і, 

як мені видається, матимуть в майбутньому. Час, як завжди, покаже»338. 

Можна відзначити, що спроби політизувати рідновірський рух в Україні 

виявилися невдалими. Так само, як і неодноразові заходи, спрямовані на 

об’єднання розпорошених по Україні рідновірських громад. Тому на сьогодні 

процес розвитку українського неоязичництва, на мою думку, відбувається 

шляхом паралельного співіснування кількох напрямків (політеїстичних та 

монотеїстичних), які знають про існування один одного, подеколи гуртуються 

задля певної спільної мети (наприклад, проведення релігійного або 

просвітницького заходу), але йдуть кожен своїм шляхом. Часто на стосунки між 

громадами різних рідновірських напрямків сильний вплив має позиція лідера 

громади. Запеклі словесні баталії щодо ідентичності, політичної орієнтації, 

пантеону богів та богинь, календарних свят тощо час від часу спалахують в 

соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, де є чимало груп, створених 

рідновірами задля обміну інформацією та просування власних ідей й поглядів, 

організації різноманітних заходів (спільних релігійних славлень, екологічних та 

політичних акцій, проведення свят та просвітницьких лекцій і т.ін.). 

Для молодшого покоління рідновірів важливими є не лише духовні 

пошуки та світоглядні орієнтири, а й практичні можливості, прикладне 

значення. Наприклад, вже став однією з візитівок Києва відьма-бар «Лиса 

гора»339. Дмитро Баришев-Вишниченко (Вогнеслав, жрець черкаської громади 

«Велесів Ключ») займається дослідженням та реконструкцією стародавніх 

настільних ігор та заснував Клуб старовинних ігор «Гральний майдан»340. 

Популярності набуває етно-гурт «Мотанка», музика якого «тісно пов’язана з 

дикою природою Волині <…> та з древніми традиціями Українського народу 

та світу». Слухаючи «Мотанку», - наголошують вони, - «Ви доторкнетеся до 

минулого, пролетите роками зародження культурного світу – трипільської 

цивілізації. Відчуєте та зрозумієте важливість літер, слів та рідної мови. 

                                                           
338 Лесів М. Окрім політики: естетичне в українському рідновірстві // Україна модерна. 

Міжнародний інтелектуальний часопис. 17.12.2016. URL: http://uamoderna.com/md/lesiv-ridnoviry 
339  Маранчак М. Відьми в Києві: історія найастмосфернішого столичного бару «Лиса гора», 20 

липня 2018 // RAU. URL: https://rau.ua/novyni/vidma-bar-lisa-gora/ 
340 Громада «Велесів Ключ» / Фейсбук. URL: 

https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%BE% 

D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96%D0

%B2-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87-213544099551238/ 
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Познайомитесь з воїнами та знаними філософами Скіфської імперії. 

Пропливете на човні річкою Борисфен. Побачите чистих і розумних слов’ян, 

їхній одяг і звичаї, білені хати, безкраї поля та золоті врожаї. Підкорите 

вершини могутніх Карпат, та поспілкуєтеся з Мольфарами Гуцульщини. 

Пролетите через століття та побачите містичні образи з п’єси «Лісова пісня» 

<…>»341.  

То ж лише на кількох прикладах можна побачити, наскільки в 

рідновірській ідентичності тісно переплетені релігійно-світоглядна, 

національна, мовна й культурно-історична ідентичності. Для сучасного 

язичника-рідновіра України всі ці складові є однаково важливими задля 

самоусвідомлення та самоідентифікації, а також, як можливість, реалізації 

творчих планів та забезпечення матеріального статку. 

Сучасне язичництво в Україні все більше вбирає в себе не лише місцеві 

традиції, а й активно всотує іншокультурні впливи. Зокрема, йдеться про 

зростання популярності скандинавського варіанту неоязичництва. Я б 

виокремила два фактори, що сприяли його певної популярності в Україні. По-

перше, це вплив серіального продукту «скандинавської тематики», 

насамперед фільмів «Американські боги» (екранізація бестселера Ніка 

Геймана) та «Вікінги» (сценарій написаний за мотивами саг). По-друге, 

Революція Гідності та російська військова агресія проти України 

актуалізували образ мужнього воїна-захисника в рідновірській системі 

цінностей, а саме скандинавська міфологія насичена відповідною символікою 

та смислами. У даному контексті можна згадати пісню гурту «Широкий Лан» 

«Валькірія» та гурту «Кому вниз» «Пісня вікінгів (Марш норманів)», які 

досить популярні в молодіжному рідновірському та білярідновірському 

середовищі342. 

Думка про поширеність неоязичництва саме у містах досить поширена в 

науковому середовищі, про що йшлося вище. Однак таке твердження критикує 

рідновір Вогнедар Шапошник: «<…> Це не страшно, що відродження Рідної 

Віри почалося не на селі. У містах більше освічених людей, тому до села це 

відродження ще не дійшло. Для цього потрібно більше часу. А хіба українські 

жителі міст і сіл України – це не один народ? <...>» 343. 

На сьогодні тенденція поширення неоязичництва саме в міському 

середовищі залишається провідною, але можемо спостерігати своєрідний 

рідновірський дауншифтинг. Цебто, коли рідновіри, які проживали в місті, 

полишивши свій звичний спосіб життя, на постійній чи періодичній основі 

перебираються жити в село. І вже в селі на практиці впроваджують набуті 
                                                           
341 Віктор Верба (Жалнін): «Завдяки музиці MOTANKA ви почнете більше цікавитись своїм 

корінням», 22.02.2019. URL: https://notatky.com.ua/victor-motanka-interview/ 
342 Альбом «Червона вода». Гурт «Широкий Лан». URL: 

https://rock.ua/music/shirokiy_lan/chervona_voda ; Кому вниз. Валькірія (Марш норманів або Пісня 

норманів), Марш УПА-2011, Київ. URL: https:// www.youtube.com/watch?v=TJYyNhkyV2E  
343 Сморжевська О. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі 

(Україна в загальноєвропейському контексті). Київ : Видавництво Олега Філюка, 2017. С. 6–7. 
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теоретичні знання щодо «традиційного способу життя»: займаються 

народними ремеслами, готують їжу в печі за стародавніми рецептами, 

займаються органічним сільським господарством. Поруч з цим практикують 

календарні та родинно-побутові свята. При цьому такі рідновіри не є 

замкненими виключно на своє середовище: вони активно спілкуються з 

односельцями, переймають у них тонкощі ведення господарства, навчають 

їхніх дітей англійської мови, висвітлюють свій спосіб життя у соціальних 

мережах, запрошують бажаючих до себе в гості на свята, на толоку, різні 

просвітницькі заходи і т.ін. Наприклад, у березні 2018 р. у селі Мар’янівка 

Одеської області був заснований етно-простір «Хутір в очереті» як «місток 

між традиційною культурою українців Степу і віком віртуальної 

реальності»344. Рідновіри Валентин та Олена Долгочуб (громада «Мокоша») 

вже кілька років на практиці демонструють, як міські рідновіри можуть 

реалізувати на практиці своє бачення відродження та розвитку рідної віри в 

умовах села. Також Валентин Долгочуб є автором книги «Язичники атомного 

віку», яка вперше була викладена у віртуальному доступі в 2014 р., а потім ще 

кілька разів вийшла друком. У ній автор, поміж іншого, розмірковує й про 

язичницьку ідентичність: «Кого вважати сучасним язичником? - <…> ті люди, 

у котрих незгасне відчуття єдності з Природою втілилось у більш-менш 

свідомі форми світогляду та дії. Останнє зовсім не виключає надання переваги 

інтуїції та містичним переживанням, що неодмінно супроводжують, хоч і в 

різних видах та ступенях, спілкування з довкіллям та його незримими 

хоронителями. Людина, що з радістю зустрічає спросоння Сонце, вклоняється 

Місяцю, який сходить, на рівних відноситься до живих істот і «неживих» 

(з точки зору буденного сприйняття) витворів природних сил, вочевидь, 

додавши критерій самоідентифікації і виключивши з неї збережений 

християнський мінімум. <…> Маючи волю до творчого впорядкування 

навколишнього простору, вона не по-хижацьки користується природними 

благами, а використовує їх з розумом та серцем [курсив Валентина Долгочуба 

– О.С.]». Далі автор з сумом констатує, що «описана нами екофільність у 

новітній Європі є дитиною екологічного лиха, поневолення людини технічним 

«комфортом», невпинним виродженням душі та тіла у міських умовах». На 

думку Валентина Долгочуба, рідновірська ідентичність формується у процесі 

поєднання «відродження Традиції», тобто опертя на «етнічну Традицію свого 

народу як у формі, так і у змісті», з перевагою змісту над формою. А також не 

виключається можливість, а то й необхідність запозичень (наприклад, з 

індійської, грецької, скандинавської, іранської міфологій), з орієнтацією «на 

адекватні історичні джерела, хоч і не заперечує, звісно, здорову 

міфотворчість». 

Саме такий підхід до формування рідновірської ідентичності сприяє її 

постанню в тривкій формі, «носій якої не буде перейматися дріб’язковими 
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маразмами, гадаючи, хто він: язичник чи рідновір, чи є Рідновір’я релігією, 

вірою або знанням тощо345. 

Очільник чернігівської громади «Коло Сіверщини» Анатолій Ярошенко 

(Яровед) також подає розуміння язичництва та формування сучасної 

язичницької самоідентифікації через дію, через пошук: «Язичництво – це перш 

за все дія, а не копирсання в поняттях. Про це забуває більшість керівників 

громад. Причому дія повинна бути послідовною, обдуманою і усвідомленою. 

Тому приймати готові теорії, догми і вчення не можна. Це суперечить самому 

розумінню язичництва. 

Язичництво дуже різноманітне, неповторне, мінливе. Воно має безліч 

фарб, відтінків, напівтіней, образів, обличь, виразів і втілень. Пізнавати 

язичництво потрібно так, як пізнається природа. Тобто не лише через книги, 

фільми, музику, новини й інтернет-ресурси, а занурюючись в нього!»346. 

З самого початку українські рідновірські об’єднання й групи ідеологічно 

базувалися на націоналістичній основі, що загалом узгоджувалося із 

загальними суспільними настроями в Україні наприкінці 1980-х — на початку 

1990-х рр., і це було необхідною умовою для розробки концептуальних засад 

діяльності. А вже молодше покоління українських рідновірів, котрі або 

вийшли з першопочатково існуючих громад, або сформувалися незалежно від 

них, мають більш ліберальну налаштованість, більш виражену релігійно-

світоглядну толерантність, навіть індиферентність стосовно того ж 

християнства. Для представників цієї «нової хвилі» притаманна орієнтація на 

задоволення своїх особистих духовних запитів, спілкування з однодумцями, 

вивчення історії, етнології, фольклористики, відвідування священних місць 

(місць сили), організація й проведення різноманітних етнофестивалів, свят, 

екологічних акцій тощо. Євромайдан, Революція Гідності, окупація Росією 

Криму та російська військова агресія на Сході України загострили патріотичні 

почуття та актуалізували проблему ставлення до російських рідновірів, а 

також проблеми взаємовідносин з одновірцями з інших країн, де російська 

пропаганда має сильні позиції, та оголили до нерву політичні орієнтири й 

шляхи подальшого розвитку в умовах війни. 

Сучасний язичник, міський житель – «дитина» нашого урбаністичного 

часу, ґлобалізованого й мультикультурного, з антиглобалістичними та 

антимультикультурними тенденціями одночасно. 

                                                           
345 Долгочуб В. Язичники атомного віку. Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2017. С. 30-31. 
346 Ярошенко А. Ошибки начинающих. Первые шаги на пути в язычество / Проза.ру, 2016. URL: 

https:// www.proza.ru/2016/01/11/577 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

ПОЗАЕТНОКОНФЕСІЙНИХ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ 

УКРАЇНИ  

 

Розділ сьомий. РИМО-КАТОЛИЦЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ  

УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ І СЬОГОДЕННОМУ ОНОВЛЕННІ 

 

7:1 Римо-католицизм в історії України 

Відносини України з Римом мають давню історію. Поряд з такими 

шляхами проникнення християнства в Київську Русь як візантійський, 

болгарський, зокрема кирило-мефодіївський, був і західноєвропейський – 

римський. Апостольська Столиця доклала чимало зусиль для навернення в 

християнство народу Русі. Зв’язки з Римом і країнами західного латинського 

християнства підтримувалися задовго до хрещення Київської Русі ТА 

безперешкодно продовжувалися до монголо-татарської навали. Досить 

побіжно нагадати про контакти і обмін посольствами з Римом княгині Ольги 

(955 р.), під час князювання Володимира Святославовича (922 р.), Ярополка, 

сина Святослава (977 р.), Ярослава Мудрого (1085-1089 рр.). 

Відтак Україна княжої доби була відкритою до Сходу і Заходу, для 

східного – візантійського і західного – латинського християнства. Вона 

сприймала і грецьку, і латинську християнську культуру. Разом з тим, 

домініканці й францисканці, які розгорнули свою діяльність в Київській Русі і 

були толерантно сприйняті києворуською владою, зазнали поразки, коли 

намагалися перетягнути місцеве населення в латинський обряд, оскільки замах 

на східний (православний) обряд вважався не інакше, як замахом на 

національну культуру – невід’ємну складову києворуської, тобто української 

духовності. Домініканці й францисканці змушені були залишити після цього 

Русь, щоб повернутися сюди пізніше вже в інших, більш сприятливих для них 

умовах під час литовсько-польського панування. 

Україна ХІ–ХІІ ст. стояла на одному рівні із Західною Європою в 

культурному житті, яке розвивалося під візантійським впливом, оскільки 

візантійська культура на той час мала значну перевагу над іншими 

культурними впливами. Після перенесення із занепадом Києва в результаті 

монголо-татарської навали центрів Київського православ’я – митрополичої 

кафедри до Володимира – на Півночі і Галича – на Заході, українське життя, 

як зазначає М. Грушевський, «зближалося все більше з життям західним. Від 

галицького життя ХІІ–ХІІІ ст. взагалі дуже мало вціліло. Але з того, що 

залишилося, бачимо виразну сполуку українсько-візантійських основ життя із 

західними впливами. Тутешнє українське громадянство не боялося їх, живучи 

в тісних зносинах зі своїми західними сусідами. Через те не бачимо тут такого 
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жаху перед католицизмом і католицькою вірою, який грецьке духовенство 

намагалося прищепити в Східній Україні»347. 

Драматично розвивалася історія України після занепаду останнього 

оплоту української держави – Галицько-Волинського князівства. Польща в 

1366 р. заволоділа значною частиною західних українських земель, на яких 

почали встановлюватися латинські дієцезії (єпархії), що були тут зовсім зайві 

і навіть канонічно не обґрунтовані, оскільки там вже були православні 

єпископи, а галичани з волинянами сповідували східний православний обряд, 

ідентифікували себе з ним. 

Перша римо-католицька дієцезія латинського обряду на території 

України була заснована у ХІІІ ст. в Луцьку. У 1427 р. вона була об’єднана з 

Володимир-Волинською дієцезією. У 1321 р. засновується Київська дієцезія. 

Першим біскупом (єпископом) латинського обряду Києва було призначено 

Стефана. 13 лютого 1375 р. папа Григорій ХІ установив Галицьку митрополію 

латинського обряду, кафедру якої на початку ХV ст. було перенесено до 

Львова. У ХІV ст. створено дієцезію в Кам’янці-Подільському, у 1848 р. – 

дієцезію в Херсоні. 

Римо-Католицька Церква в Україні безперешкодно розвивалася під 

опікою державної влади Речі Посполитої до її поділів в кінці ХVІІІ ст., а 

пізніше і в умовах Російської імперії аж до першого польського повстання в 

1830 р. Відтоді почалися репресії з боку царської влади (заборона будувати 

нові костели, закриття католицьких монастирів або їхнє перетворення на 

православні, обмеження діяльності духовенства та інші заборони). Після 

другого польського повстання 1863 р. ще більше посилився тиск з боку 

царського уряду на католиків. Було закрито багато костелів і монастирів, 

встановлено державний контроль над економічною сферою діяльності 

католицького костелу, який фактично позбавляв його економічної 

самостійності. 

Проте соціальний стан католицького костелу був досить стабільний, 

оскільки Правобережна Україна залишалася регіоном, в якому економічні 

позиції належали польській шляхті. Союз костелу і шляхти забезпечував 

католицькому духовенству необхідну матеріальну основу. Польське 

населення українських теренів все більше покатоличувалося. 

Зростала й соціальна база римо-католицизму в Україні. Завершальна 

фаза промислового перевороту у другій половині ХІХ ст. супроводжувалася 

ввезенням робочої сили в правобережні губернії та Новоросію. У загальній 

масі іммігрантів значною була питома вага іноземного католицького елемента, 

здебільшого польського, який розглядався підприємцями як альтернатива 

непокірній частині місцевого українського селянства, яке ідентифікувало себе 

із православ’ям. На початку 1890-х років в одному лише Луцько-

Житомирському дієцезі проживало понад 600 тис. римо-католиків. Їх 

                                                           
347 Грушевський М. Ілюстрована історія України. Львів, 1913. С. 138. 
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віросповідні інтереси обслуговували 300 ксьондзів – шоста частина 

католицьких священнослужителів Російської імперії. В цьому дієцезі було 

понад 250 костелів. Крім того, десятки тисяч римо-католиків на півдні України 

належали до Тираспольського дієцезу348. 

Загалом у 1772–1917 рр. відбувся процес становлення і утвердження 

римо-католицизму на українських землях у складі Російської імперії. 

Незважаючи на ті удари, які зазнав костел після польських повстань 1830 і 

1863 років, розгалужена система католицьких парафій зберігала організаційну 

цілісність та тенденцію до кількісного зростання.  

На початку ХХ ст. якісно іншою постала й соціальна база римо-

католицизму в Україні, оскільки зросла в ній питома вага етнічних українців, 

які з віруючими польського походження визначали її етноконфесійну 

складову349. 

Зі встановленням радянської влади в Україні почалося гоніння на римо-

католиків. Католицьких біскупів і ксьондзів виганяли з Радянської України. 

Тих, що залишилися, переслідували, а в 30-х роках м. ст. почалося фізичне 

винищування не тільки ксьондзів, а й мирян, вивезення католиків-поляків в 

Сибір і Казахстан. Напередодні Другої світової війни залишився діючим лише 

один костел в Одесі. Під час німецької окупації на території України знову 

було відкрито чимало костелів. У 50-60-х роках м. ст. розпочався новий наступ 

на римо-католицизм, в результаті якого була припинена діяльність більшості 

костелів. У 1946 р. вислано до Польщі католицьких біскупів зі Львова і 

Луцька. Окремі зареєстровані римо-католицькі парафії залишилися без діючої 

ієрархії. 

Пожвавлення релігійного життя католиків в Україні почалося в останні 

роки існування СРСР, в період так званої Горбачовської «перебудови». Якщо, 

зокрема, в межах Львівського архідієцезу в 1980 р. діяло лише 8 парафій, то в 

1991 р. їх вже нараховувалося майже 80. Центрами активного католицького 

життя стали міста Івано-Франківськ, Чортків, Жидачів та інші. Пожвавилося 

життя католиків латинського обряду і на Волині – на теренах Луцького 

дієцезу. До 1991 р. було вже відновлено костели в Дубно, Рівному, Острозі, 

Здолбунові, Сарнах, Володимирі-Волинському. 

Ренесанс римо-католицизму відбувся в перші місяці незалежності 

України. Станом на 1 січня 1992 р. вже функціонувало 450 римо-католицьких 

парафій. Більшість із них були створені у Вінницькій (63), Житомирській (46), 

Львівській (92), Тернопільській (60), Хмельницькій (74) областях. Нечисельні 

(одна-дві) парафії постали в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, 

Сумській, Луганській, Херсонській, Черкаській та Київській областях 

(Поточний архів Державного Комітету України у справах релігій. Фонд 1992 

року). Католицька Церква латинського обряду увійшла в 1992 рік з якісно 

новими і сприятливими для неї (як і для всіх церков, діючих на той час в 
                                                           
348 Див.: Католицизм. За ред. П. Яроцького. Київ, 2001. С. 109.  
349 Там само. С. 116. 
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Україні) політичними умовами розвитку в незалежній Україні. Ренесанс римо-

католицизму супроводжувався чинниками як внутрішньої, так і зовнішньої 

взаємодії. Йдеться про активну участь у цих процесах Святого Престолу, 

Римо-католицького костелу Польщі, і польської національної меншини в 

Україні. 

Відродження римо-католицизму в незалежній Україні стимулювалося 

встановленням дипломатичних відносин з Ватиканом. Коли 1 грудня 1991 р. 

Україна проголосила свою незалежність, Святий Престол визнав її. У 1992 р. 

першим Апостольським Нунцієм в Україні було призначено архієпископа 

Антоніо Франко. Почали діяти дипломатичні відносини між Україною і 

Ватиканом. 

Підсумком відродження духовно-організаційного життя Римо-

Католицької Церкви стало висвячення в Римі п’яти нових єпископів: 

архієпископа Львівського архидієцезу Мар'яна Яворського (у 2000 р. прийняв 

сан кардинала); Рафаїла Керницького і Маркіяна Трофим'яка, які стали 

єпископами-помічниками; Яна Пурвінського, який служив в Україні ще з 

1960-х років і залишився ординарієм Житомирського дієцезу. Яна 

Ольшанського було призначено на Кам'янець-Подільську дієцезію. Саме ці 

п’ятеро єпископів заснували єпископські курії, заново розподілити функції у 

підлеглих їм деканатах, започаткували нові та відродили старі форми 

релігійного життя католиків латинського обряду. 

Римо-католицизм у Закарпатті має свої етноконфесійні особливості, 

оскільки його сповідують тут переважно віруючі угорської, німецької і 

словацької національності. Після війни кількість римо-католицьких парафій 

тут зросла поступово до 60. Безпосередню допомогу місцевий вікарій почав 

отримувати від католицького примаса Угорщини кардинала Ласло Паская. 

У 1993 р. утворено окрему Апостольську Адміністрацію для римо-католиків 

Закарпаття. В такий спосіб ця частина римо-католицьких парафій була 

вилучена з-під юрисдикції Римо-католицької митрополії в Україні. Відтак 

католицизм постав одним із чинників внутрішніх віросповідних протистоянь 

в Україні. 

Уже в перші роки відродження римо-католицизму в Україні гостро 

постала організаційно-територіальна проблема, оскільки один ксьондз 

обслуговував декілька парафій, що знаходилися іноді на великій відстані одна 

від одної. Цю проблему було вирішено за допомогою духовенства, що 

прибувало з Польщі, насамперед ченців католицьких орденів. Останні здавна 

мали історичні місця свого постійного перебування: кармеліти – в Бердичеві, 

капуцини – у Вінниці, домініканці – в Чорткові і Фастові, бернардини – в 

Збаражі й Житомирі. 

Розвиток життя цих орденів в Україні дав змогу закласти багато нових 

монастирів, значна кількість яких з'явилася вже в першій половині 90-х років 

минулого століття в Києві та інших обласних і районних центрах, насамперед 

Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини. Наприклад, єзуїти почали свою 
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місію в Хмельницьку, жіночий орден урсулянок – в Києві. Відтак, члени цих 

орденів брали під свою душпастирську опіку окремі парафії, відновлювали 

занедбані і будували нові костели й здійснювали літургійну, катехитичну і 

доброчинну діяльність. 

Важливим чинником динамізації римо-католицизму в Україні стало 

відродження польського національно-культурного життя в Україні. За даними 

перепису 1989 р., в Україні проживало 219,2 тис. поляків. Уже в перші роки 

незалежної України польські громади активізувалися: утворювалися 

національно-культурні товариства, зав’язалися міцні зв’язки з історичною 

батьківщиною – Польщею, почалося відродження національної культури, 

мови, звичаїв, вірувань. Формувалася польсько-католицька ідентичність. 

Активну участь в цьому процесі польського національно-релігійного 

ренесансу брало Посольство Польщі в Україні, зокрема Генеральне 

консульство Республіки Польща для полонійних справ в Україні, яке в 1993 – 

1996 рр. очолював Еувгеніуш Яблоньскі. Він є автором добре знаної в Польщі 

книги “Wzlot. Dokad znierzają Polacy na Ukrainie” (“Взліт. До чого прямують 

поляки в Україні”), в якій на широкому фактичному матеріалі аналізуються 

процеси національно-культурного і духовно-релігійного відродження так 

званої “полонії” (польської національної меншини в Україні, польської 

національно-конфесійної ідентичності ), безпосереднім учасником яких він 

був. 

Описуючи утворення і діяльність полонійних товариств, насамперед 

Союзу поляків України, Федерації польських організацій України, а також 

освітньо-культурних і фахових організацій та товариств, спілок вчителів 

польської мови, лікарів польського походження, вчених-поляків та фермерів-

поляків, Е. Яблоньскі зазначає, що ці громадські об’єднання поляків «тісно 

співпрацювали з костелом». Самі ксьондзи, як підкреслює автор, брали 

активну участь у діяльності цих світських об’єднань полонії, в їхніх зібраннях 

і святкових заходах, зокрема, були «кооптовані до керівних центрів» 

польських об’єднань і товариств. Парафіяни – члени польських національних 

об’єднань і товариств насамперед турбувалися костельними справами, 

пошуком зруйнованих або занедбаних костелів, їх відбудовою і 

пристосуванням до душпастирських потреб, організацією і реєстрацією 

парафій. За допомогою католицизму формувалася польська національна 

ідентичність350. 

До керівного органу Союзу поляків України тоді було обрано ксьондза–

біскупа Яна Пурвінського, ксьондзів Броніслава Бернадського, Тадеуша 

Хоппе, Яна Крапана. Ці духовні особи, як зазначає Е. Яблоньскі, не працювали 

безпосередньо в Союзі поляків України, оскільки таку діяльність духовних 

осіб у світських організаціях не дозволяють канонічні засади костелу. Проте 

«ухвалу конгресу про їх обрання належить розцінювати як уклін в бік 

                                                           
350 Krynica. 2005. № 47. S. 12. 
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священнослужителів, як вираження пам’яті про те, що Костел був єдиною 

опорою польщості й віри, як спростування можливих закидів, що об’єднання 

недостатньо співпрацювало з Костелом»351. 

У духовно-релігійному житті польської національної меншини в Україні 

важливе місце посідає римо-католицьке товариство «Полонія», яке підтримує 

найтісніші зв’язки з костелом і «послання католицької віри, вказівки Івана 

Павла ІІ належним чином залучає до своєї виховної програми352. Активну 

участь в костельних справах бере Польське товариство Київщини 

«Солідарність», об’єктом опіки якого є люди похилого віку. Крім харитативної 

діяльності, яку здійснює це товариство, його члени, як зазначає Е. Яблоньскі, 

контактуються між собою після богослужінь, під костелом, залучаються до 

дискусій на різних зустрічах в польському консульстві і поза ним. Це 

товариство гостро протестувало «проти українізації літургії і катехізації в 

католицькому костелі» 353. 

 

 

7:2 Шляхи і засоби оновлення й активізації  

римо-католицизму в Україні 

 
Відтак, відродження польщості в Україні, поєднання національно-

культурного життя в численних громадських товариствах і об'єднаннях 

польської національної меншини з діяльністю римо-католицьких костелів і 

парафій сприяло національно-конфесійній ідентифікації поляків України. Те, 

що поляки, як і інші національні меншини в Україні, консолідуються, 

відроджують втрачені в минулі століття під владою імперської і тоталітарної 

систем національні особливості, утворюють єдину загальноукраїнську 

національну репрезентацію, засвідчує про їхні можливості й перспективу 

розвитку в незалежній, демократичній Україні. 

У Декларації прав національностей України, ухваленій Верховною 

Радою України 1 листопада 1991 р., усім громадянам України будь-якої 

національності гарантується право сповідувати свою релігію, 

використовувати свою національну символіку, відзначати свої національні 

свята, брати участь у традиційних обрядах своїх народів. Конституція України 

зобов’язує державу сприяти консолідації й розвиткові етнічної, культурної, 

мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних 

меншин України (стаття 11). Польська національна меншина в Україні 

якнайповніше і найактивніше використовує ці права і їх гарантії в 

українському законодавстві, що, безперечно, сприяє розвиткові добрих, 

дружніх стосунків двох держав і двох народів – українців і поляків. Зрештою, 
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це відповідає Декларації про права осіб, які належать до національних чи 

етнічних, релігійних чи мовних меншин, прийнятій Генеральною Асамблеєю 

ООН 18 грудня 1992 р. У цьому міжнародному документі зазначається, що 

держави охороняють на їх відповідних територіях існування і самобутність 

національних чи етнічних, культурних, релігійних і мовних меншин і 

заохочують створення умов для розвитку цієї самобутності (стаття 1). 

Держави використовують заходи для створення сприятливих умов, які дають 

можливість особам, що належать до меншин, виражати свої особливості і 

розвивати свою культуру, мову, релігію, традиції і звичаї, за винятком тих 

випадків, коли конкретна діяльність здійснюється з порушенням 

національного законодавства і міжнародних норм (стаття 4). 

Потрібно сказати тут докладніше про діяльність чернечих орденів і 

об’єднань, оскільки вони є основним чинником душпастирської, катехитичної, 

освітньої, виховної і харитативної діяльності католицького костелу в Україні. 

113 монастирів із 684 ченцями, абсолютна більшість яких є іноземного 

походження (насамперед польського), на початок 2020 року знаходяться в 

основному у Вінницькій (13 монастирів, 95 ченців), Житомирській (відповідно 

15 і 130), Львівській (20 і 107), Хмельницькій (12 і 133) областях. 

У 2016 р. виповнилося 25 років, як поновилася діяльність ордену 

паулінів (офіційна назва: Орден Святого Павла, Першого Пустельника 

(польська абревіатура назви ордену OSPPE) в Кам'янець-Подільському. Центр 

ордену знаходиться в Ясногурському санктуарію в Ченстохові (Польща). 

Орден опікується парафіями в Підволочиську, Сатанові, Городку, Ружині 

Хмельницької області. У 2001 р. орден прийшов в Маріуполь, в 2005 р. 

отримав парафію в Броварах Київської області. Таким чином, діяльність 

ордену паулінів поширилася на всю Україну. Орден активно просувається на 

Схід і Південь України з метою створення там нових парафій і розбудови 

костелів. Як заявив Генеральний дефінітор ордену о. Станіслав Ярош OSPPE 

із Ясногурського санктуарію в Ченстохові, «Пауліни повинні приходити на 

нові терени з відкритим серцем для нових покликань». Україна є стартовим 

майданчиком для розширення діяльності ордену в Росії і навіть на Філіппінах 

і в Австралії, де обмаль католицьких священнослужителів. Велике завдання 

паулінів – охопити своєю діяльністю Литву. Відтак, в перспективі паулінів в 

Україні – створення своєї Провінції354. 

Виконуючи завдання першопроходців, католицькі чернечі ордени 

самовіддано працюють в Донбасі. Важливим, переломним періодом в житті 

католиків Донеччини був приїзд сюди христусовців, які почали на цих теренах 

відновлювати життя римо-католицьких парафій і будувати храми. 

Католицькі чернечі ордени і об’єднання застосовують 

найрізноманітніші форми і методи динамізації парафіяльного життя. Так, 

приміром, в Бердичеві парафіяни храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 
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Марії є членами групи кармелітської молитви. Відтак, покликання кармелітів 

є «молитися та вчити молитви інших». Бердичівська група кармелітської 

молитви зустрічається, щоб «глибше пережити молитву адорації та роздумів 

над Божим Словом». Кармелітська молитва вирізняється тим, що вона є 

насамперед «молитвою серця», головною передумовою такої молитви є 

«особисте бажання відчути присутність Христа в собі, вслухатися в Його 

Слово, щоб розмовляти з Христом з повною довірою і щирістю». Кармелітська 

молитва має ще й такі особливості: це «внутрішня молитва», «молитва 

динамічна», «молитва вслухання в тексти Євангелія, занурюючись у молитву 

Ісуса», «молитва заглиблення у власну внутрішню твердиню». Одним із 

найважливіших елементів кармелітської молитви є тиша, оскільки це молитва 

не лише вустами, а й цілим серцем. Всі ці дефініції засвідчують про особливу 

форму сакральності і навіть харизми, яка плекається кармелітською молитвою. 

Кармелітська група (здебільшого молодіжна) збирається щопонеділка після 

вечірньої Святої Служби355.  

Особливою формою активізації парафіяльного життя є діяльність мирян 

римо-католиків. Відтак, йдеться про апостольство світських католиків, які не 

входять до чернечих орденів і об'єднань. Саме організації мирян-католиків 

покликані взяти «відповідальність за Церкву і світ». Конгрес мирян-католиків 

Східної Європи назвав світських віруючих на теренах України «сплячим 

ведмедем», якого належить розбудити. 

Мирянські кадри сформовані в Одеській школі Апостольства мирян 

ім. С. Шумлінського SAC, в Київському Вищому інституті релігійних наук, 

що є філією Римського католицького університету «Angelicum», 

Городоцькому інституті релігійних наук, який є філією Латеранського 

університету в Римі. 

На мирянських конференціях неодноразово зазначалося, що чимало 

католицьких священиків і єпископів Заходу очікували, що після падіння 

комуністичного ладу і отримання свободи люди повернуться у храми. Однак 

сподіваного не сталося, оскільки самої появи ксьондзів і відновлення костелів 

не достатньо, щоб сказати: відновлено Церкву, відновлено віру. Не в одного 

священнослужителя, як зазначається у «Парафіяльній газеті», опускаються 

руки, коли він бачить, що храм відбудований, а людей у ньому обмаль. Або 

зустрічається з тим, що парафіяни слухають проповіді, але керуються 

власними уявленнями про цінності життя356. То ж для розвитку мирянського 

життя «необхідно насамперед виховати відповідальних мирян». Важливо, щоб 

світські віруючі в Україні, захопившись ідеєю активної участі в парафіяльному 

житті, не повторили тієї помилки, якої під впливом протестантизму 

допустилися чимало християн на Заході, фактично відсторонивши священиків 

від керівництва громадами, скасувавши їх монопольне право на проповідь 

Євангелія утвердженням принципу «всезагального священства». 
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Як бачимо, католицька ієрархія намагається активізувати апостольство 

мирян і водночас побоюється, що цей рух може вийти з-під контролю костелу. 

Відбудова костелів не має обмежується лиш розвитком мирянських рухів та 

ініціатив. Потрібно дбати про те, щоб були ксьондзи, костели, будинки для 

духовенства і сестер-монахинь, а світські віруючі можуть бути не тільки 

«вівцями стада Христового», а й активними учасниками парафіяльного життя, 

ходячи, замість духовної особи, по інстанціях для вирішення господарських і 

юридичних справ своєї парафії. Відтак мирян-католиків вчать 

відповідальності у вирішенні позацерковних важливих справ і водночас 

«розбуджують свідомість співучасті» у сакральний, євхаристичний, 

катехитичній та харитативній праці. 

Римо-Католицька Церква надає особливого значення харитативній, 

добродійній діяльності. Уже в першій енцикліці папи Бенедикта XVI «Deus 

Caritas Est» – «Бог є любов» підкреслювалося велике значення благодійних 

акцій, серед яких особливу роль посідає Карітас. Харитативну діяльність 

Карітас він визначив як генеральний напрямок діяльності Церкви, зокрема в 

євангелізації світу. 

В Україні уже понад 20 років працює – «Карітас-Спес-Україна», 

релігійні місії якої знаходяться в багатьох містах. Їх діяльність не обмежується 

благодійністю. Caritas – то милосердна любов, одна із форм, об'явлення 

Церкви світові і проголошення Євангелії. Отже, йдеться про євангелізацію в 

соціальних виявах, що, до речі, характерно для протестантських церков, які 

діють в Україні. Зрештою, це характерний вияв зміщення «вертикального 

богослов'я» в бік його «горизонталізації», актуалізація соціального вчення в 

євангелізації церкви і світу. Це – яскрава ілюстрація переорієнтації 

католицизму від догматичного теоцентризму до соціально активного 

антропоцентризму. 

Таку тенденцію можна простежити на прикладі діяльності релігійної 

місії «Карітас-Спес-Бердянськ». У Бердянську все розпочалося з гарячих 

обідів для потребуючих та відкриття медичного кабінету. У їдальні Брата 

Альберта не тільки годували бідних, а й приймали їх у холодну пору року 

(з 1 листопада до 31 березня). Щонайменше 25-30 чоловіків і жінок можуть тут 

помитися, переночувати в теплому приміщенні, з’їсти гарячого з однією 

вимогою – не вживати алкоголю. Багатьом це допомагає не загинути на 

соціальному дні і знову спробувати зіп'ятися на ноги, а зрештою – 

«відродитися духовно». Відкрито дитячий центр, в якому 50 дітей з 

неблагополучних родин навчаються і водночас отримують уроки релігії для 

школярів. Головна мета дитячого центру, в якому дітей годують тричі на день, 

– дати дітям зрозуміти, хто їх любить і куди вони мають звернутися у важку 

хвилину. Відтак, основна місія Карітас – це не тільки матеріальна допомога і 

їжа, а передусім спасіння душ. Працівники місії піклуються про те, щоб їхня 

допомога дітям та їхнім батькам сприяла духовному розвитку підопічних і 

їхньому наверненню. 
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При цій релігійній місії працює Центр захисту життя, завданням якого є 

допомога дівчатам 14-18 років, щоб, потрапивши в скрутне становище, вони 

не вбивали своїх ненароджених дітей. Для надання таким особам 

психологічної, моральної і матеріальної підтримки в центрі працюють 

соціальний працівник і лікар-гінеколог.  

Відпочинок, оздоровлення та лікування дітей – один із напрямів 

діяльності «Карітас-Спес-Бердянськ». Сюди приїжджали донедавна діти, що 

постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, яких 

безкоштовно обстежували і лікували упродовж двотижневого відпочинку на 

березі моря. Організація такої мережі соціогуманітарної допомоги 

здійснюється з участю чернечих жіночих згромаджень сестер кларнеток, 

сестер Ісуса Милосердного (фаустинок) та мирян-католиків. У цьому 

виявляється сутність діяльності Карітаса, який працює заради відродження та 

вкорінення у серцях Надії – Spes357. 

Така різноманітна діяльність католицьких чернечих орденів, товариств і 

об'єднань характерна для всіх дієцезів Римсько-католицького костела в 

Україні. Так, у Хмельницькій області зареєстровано 12 монастирів, серед них 

– Згромадження священнослужителів Мар’янів Зачаття Святої Діви Марії 

(Хмельницький), Товариство Католицького Апостольства – Палльотини 

(Білогір'я), згромадження сестер Урсулянок Серця Конаючого Ісуса 

(Кам'янець-Подільський), орден Братів менших – капуцинів (Красилів, 

Староконстантинів), згромадження Муки Господа нашого Ісуса Христа – 

Пасіоністи (Смотрич), орден Братів менших – бернардини (Полонне), 

згромадження Дочок Найчистішого Серця Пресвятої Діви Марії (Ярмолинці, 

Хмельницький), Орден Братів св. Павла Першого Пустельника (Кам'янець-

Подільський, Сатанів). На Поділлі більшість ксьондзів і членів зазначених 

орденів, товариств і об'єднань, а також професорів Вищої Духовної Семінарії 

– іноземці, які приїхали відбудовувати костелу та парафіяльну мережу з 

Польщі358. 

У цьому контексті слід наголосити на особливій місії в Україні елітарних 

католицьких чернечих орденів – домініканців, францисканців, єзуїтів. Вони 

очолюють вищі навчальні римо-католицькі заклади, видавництва, входять до 

складу редколегій основних часописів і газет, відіграють значиму роль в 

розвитку римо-католицької богословської думки в Україні.  

Окремим напрямком римо-католицького богослов'я в Україні є теми 

церква і суспільство, ставлення до секулярної культури, оцінка діяльності 

різноманітних релігійних організацій, історичне минуле і близьке 

перспективне у діяльності костела в Україні. Зазначені вище напрями 

досліджень стосуються не тільки історії костела, а й теології, патрології, 

патристики інших теологічних наук, розвиток яких в Україні відроджується у 

                                                           
357 Див.: Любов і Надія // Парафіяльна газета. 2016. № 18. 
358 Див.: Католицька церква латинського обряду на Поділлі в останнє десятиліття // Релігія і Церква в 

Подільському регіоні: історія і сучасність. Хмельницький, 2012. С. 150. 
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вищих духовних закладах освіти Католицької Церкви завдяки працям 

польських та інших західних теологів, які пишуть в Україні і для України359. 

У цих богословських працях порушуються і дискутуються проблеми про 

кінець «константинівської» і «томістської» епох в історії Вселенської Церкви, 

тобто епох «великодержавності» та «філософії з примусу», про «нову 

католицьку духовність». Остання парадигма обґрунтовує необхідність 

функціональної перебудови діяльності костелу, який повинні оновити з 

середини різноманітні рухи і спільноти, щоб творити літургію разом зі 

священнослужителями, а не бути пасивними спостерігачами євхаристійного 

дійства. 

Як обґрунтування програми-мінімум можливого діалогу між 

Католицькою і Православними церквами, актуалізується проблема 

співвідношення поглядів Томи Аквінського і Григорія Палами щодо пізнання 

Бога з різних позицій: у першого – з позиції людини та її особистого щастя 

(антропоцентризм), у другого – з позиції глибокої свідомості безмежності Бога 

(теоцентризм). Звідси робиться висновок про майбутню можливість 

теологічної єдності католицизму і православ’я. Цей висновок рекомендується 

покласти як реальну основу екуменічних рефлексій при зустрічах молитовних 

груп представників різних конфесійних спільнот. Сучасні католицькі 

богослови вбачають у цьому важливий фактор соціального миру в Україні, 

суспільство якої несе на собі історичні рани протистоянь народів, культур, 

церков і духовності360. 

Розмірковуючи над причинами і наслідками явного і скритого атеїзму в 

середньовічній історії церкви і навіть у Старому Завіті, які крилися в складних 

процесах десакралізації і ресакралізації, сучасні римо-католицькі богослови в 

Україні вважають, що і в юдаїзмі, і значною мірою в християнстві панувала 

дихотомія Sacrum і profanum, коли все у світі поділялося на святе і світське. 

Зрештою, ця дуалістична модель призвела в християнстві до знецінення 

світської сфери, а під впливом гуманізму, Реформації та науково-технічної 

революції відбулася автономізація (секуляризація) культури. Відтак, церква 

лише на межі ХІХ-ХХ століть почала переосмислювати своє негативне 

ставлення до цього історичного процесу, який безпосередньо впливав на 

масовий вихід з релігії. 

Один із чолових римо-католицьких теологів в Україні єпископ Станіслав 

Падевський, який був головою Комісії єпископату РКЦ в Україні у справах 

душпастирства та засобів масової інформації, пропонував костелу активно 

змінювати стереотипи мислення в дусі Sacrum-profanum, протидіяти спробам 

збереження християнства обрядового, традиційного без розуміння і відчуття 

того, у чому полягає сутність християнства. Нездатність церкви до 

внутрішнього реформування, зауважував єпископ, «збільшує кількість людей, 

                                                           
359 Див.: Історія релігії в Україні : у 10 т. Т. 4: Католицизм. Київ, 2001. С. 185. 
360 Там само. 
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які нібито і не заперечують, що щось так після смерті буде, але те їх не 

цікавить»361. 

Проте обрядове, традиційне християнство з храмовими святами, 

відвідуванням святих місць, поклонінням святим реліквіям, культом святих, 

чудотворних ікон, по суті, є найбільш поширеним виявом масової католицької 

релігійності, виявом-ознакою католицької ідентичності. Римо-католики мають 

свої святі місця і святі реліквії в Україні. Масово відбувається храмове свято в 

костелі Непорочного Зачаття Діви Марії в монастирському комплексі 

кармелітів босих у м. Бердичеві. Щорічно на це свято прибуває 25-30 тис. 

паломників. Постійними учасниками цих урочистостей є представники 

Апостольської нунціатури в Україні, дипломатичного корпусу Польщі, Литви, 

Хорватії, Австрії, польського духовенства і чернечих орденів. 

У смт. Летичеві Хмельницької області знаходиться санктаріум Божої 

матері. У головному вівтарі зберігається копія чудотворної ікони Божої матері. 

Щорічно сюди прибувають тисячі паломників з Вінницької, Житомирської, 

Хмельницької та інших областей України, а також з Польщі. Об’єктом 

паломництва римо-католиків Житомирщини є костел Святої Фатими в 

смт. Довбиш Баранівського району. Урочисті богослужіння, хресні ходи 

підчас паломницьких акцій відправляють і очолюються, як правило, 

найвищими ієрархами Римо-католицького костелу України. 

Разом з тим, в католицьких костелах відбуваються патріотичні відправи 

богослужінь. Так, наприклад, з нагоди свята Незалежності Польщі в 

столичному кафедральному костелі св. Олександра відправляється урочиста 

меса «на честь Вітчизни і Поляків». У месі беруть участь генеральний консул 

Республіки Польща в Києві, працівники генерального консульства, а також 

«незвичайно велике коло поляків» столиці України. В патріотичній проповіді 

нагадується присутнім, що «для поляків завжди найвищими цінностями були 

Бог, Гонор і Батьківщина». Літургія супроводжується співом хору, який 

виконує «Роту» Марії Конопніцкої.  

Коли ж йдеться про якісну сутність християнства, вияви внутрішньої, а 

не зовнішньої формальної релігійності, то варто прислухатися до експертних 

оцінок сучасної релігійності самих римо-католицьких ієрархів. Так, екс-папа 

Бенедикт ХVI вважає, що Римо-Католицька Церква у Західному світі 

переживає «нову і невблаганну хвилю просвітництва, або секуляризму». 

«Вірити стає дедалі важче, адже світ, у якому ми живемо складається лише з 

нас самих, а Бог, якщо можна так сказати, в ньому більше безпосередньо не 

з’являється… Людство збудувало собі самодостатній світ, і в цьому світі 

дедалі важче знайти Бога»362. 

Ще критичнішу оцінку стану одного із елітарних католицьких орденів – 

домініканців, а відтак і стану сучасної релігійної ідентичності, дає один із 

чільних представників цього ордену в Польщі о. Павло Козацький. Він, як і 
                                                           
361 Там само. С. 187-188. 
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понтифік, вважає, що найбільший виклик для сучасної релігії – це 

секуляризація європейського суспільства. «Європейська цивілізація, на жаль, 

помирає. Це відбувається і тому, що вона відходить від Христа, а тому їй 

притаманні самогубчі тенденції. Люди не тільки відходять від Бога… Вони не 

знають Бога. Вони не знають, як поєднати віру з життям. Це насправді є 

варварське покоління. Тому і наш Орден, як і Церква загалом, переживає 

кризу. У Західній Європі брати (домініканці – П.Я.) продають храми і 

монастирі, оскільки в центрі міста не мають змоги їх утримувати… Там орден 

думає радше про спокійну смерть, ніж про активну євангелізацію 363. 

Щоб належним чином зрозуміти гіркоту визнання редактора 

домініканського журналу, нагадаємо, що орден домініканців засновано у 

1215 р. Під час хрестових походів проти альбігойців він виконував головне 

завдання Католицької Церкви – боротися з поширенням єретичних учень. 

Полемічні завдання ордену вимагали солідної теологічної підготовки. Для 

цього домініканці буквально заполонили всі богословські кафедри в 

університетах Європи, а потім підпорядкували собі всю європейську систему 

освіти. Відтак, десь 800-річний досвід і теологічна міць цього елітарного 

ордену у ХХІ столітті виявилися зайвими. Зрештою, в Україні, орден 

польських домініканців посідає чолове місце у католицьких закладах освіти. 

Він же опікується всіма католицькими виданнями в Україні, його 

представники входять до редколегії світських полонійних видань. 

Творити літургію спільно з священнослужителем, а не бути пасивним 

спостерігачем євхаристичного дійства – такий дискурс оновлення сучасного 

християнства, такий виклик-протидія сучасному секуляризму пропонується 

для подолання дуалістичної моделі Sacrum-profanum. Оскільки молоді родини 

після церковного шлюбу у кращому разі перетворюються на «недільних» 

католиків, а то й на «пасхальних» чи «різдвяних» відвідувачів храму, то їм 

докоряють, що вони «поринають у турботи за створення домашнього гнізда» і 

«за цим забувають Бога». Католицьку ієрархію в Україні турбують розлучення 

й аборти в католицьких сім’ях. «Готувалися, вінчалися. Дітей хрестили. 

Допомагає, на жаль, не завжди. Чи хтось звертає увагу на так званих 

солом’яних удів, які щонеділі сидять із дітьми десь на бічній лавці в храмі, хто 

дивиться цим дітям у вічі? Існує й інший варіант розвитку подій – живуть 

разом, виховують дітей, навіть приходять на службу Божу. Але їхня віра і 

релігійність з'являється за п’ять метрів перед храмом і зникають хвилин десять 

після літургії… Неприємно, однак такі родини становлять основу багатьох 

парафій»364. Відповідь на причини і наслідки описаного самою «Парафіяльною 

газетою» знаходимо у того ж єпископа Станіслава Падевського: «Нездатність 

костелу до внутрішнього реформування збільшує кількість людей, які нібито 

й не заперечують, що щось там після смерті буде, але те їх вже не цікавить». 

                                                           
363 Переклади Євангелія мовою людей ХХІ століття. Інтерв’ю з редактором домініканського журналу 

«W dzodze» о. Павлом Козацьким // Парафіяльна газета. 2016. № 23. 
364 За право жити в родині // Парафіяльна газета. 2016. № 23. 
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Але ж чи буде це «розумінням і відчуттям сутності християнства», якщо в 

основі цієї сутності буде те «щось, що після смерті»? 

Справді, ХХІ століття ставить церкву перед викликами секуляризації, 

релігійного індиферентизму і, в кращому разі, релігійного формалізму. Чи 

зуміє церква в процесі реформування поєднати Sacrum і profanum? Відповідь 

якоюсь мірою залежить від того, яке розуміння і відчуття сутності 

християнства вона запропонує отим «недільним» католикам, щоб не зникала 

їх релігійність за «хвилин десять після літургії». 

До екуменічної співпраці з іншими християнськими церквами і 

релігійними організаціями Римо-Католицька Церква в Україні ставиться надто 

вибірково і досить обережно, якщо йдеться про канонічно-еклезіальні форми 

співпраці. Так, на різних прийомах в нунціатурі Апостольської столиці в Києві 

присутні представники Московського Православ’я і відсутні представники 

українських православних церков, не говорячи вже про протестантів. 

На Заході України навіть серед частини греко-католицького 

духовенства, не говорячи вже про рядових віруючих, зберігається ставлення 

до римо-католицизму як колишньої панівної, державної церкви Речі 

Посполитої. Римо-католицизм за своєю історичною, еклезіальною, обрядово-

літургійною та національно-культурною сутністю сприймався і досі 

сприймається тут як латинське, передусім польське явище, привнесене в 

Україну в колоніальний період її історії. Саме в той час римо-католики 

докоряли уніатам – греко-католикам, що їх «змагання до автономії є 

найбільшим гріхом», оскільки в Католицькій Церкві «не може бути будь-якого 

сепаратизму, окремої національної церкви». Саме через це уже на церковному 

терені греко-католики перестали спілкуватися з римо-католиками, зростало 

відчуження, посилювалася ворожнеча між українцями і поляками. Донедавна, 

попри нормальні стосунки між кардиналом М. Гузаром (главою УГКЦ) і 

кардиналом М. Яворським (главою РКЦ), це відчуження зберігалося в 

Галичині, особливо у ставленні до римо-католицизму певної частини 

галицької інтелігенції. Про це свідчить, зокрема, і гнівна оцінка останньою 

діяльності в Україні предстоятеля РКЦУ Мечислава Мокшицького365. 

На Сході і Півдні України, де парафіяльна римо-католицька мережа в 

11 областях цього регіону сягає ледве 100 парафій, спостерігається інша 

тенденція. Тут римо-католики знаходять спільні сфери співпраці з греко-

католиками й православними трьох гілок і навіть протестантами для вияву 

релігійної солідарності в умовах загалом знецерковленого і в цілому 

секулярного суспільства. Це простежується у спільних богослужіннях і 

молитовних акціях, приміром, під час відкриття римо-католицьких костелів, у 

релігійних культурно-мистецьких заходах, а також при проведенні 

екуменічних молитовних зібрань. 

                                                           
365 РКЦ – церква «польська»? // За вільну Україну. 2020. № 40. 
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Так, наприклад, під час урочистого освячення в Донецьку збудованого з 

ініціативи католицького чернечого ордену Христусовців костелу Ісуса Христа 

– Царя Всесвіту у листопаді 2006 р. з вітаннями під час богослужіння 

виступили представники інших конфесій: єпископ УПЦ Київського 

Патріархату Юрій Юрчик, єпископ Донецько-Харківського екзархату УГКЦ 

Степан Менько, пастор Лютеранської євангелічної церкви Зендер Герда. Але 

особливо радісними для донецьких католиків був прихід на Службу 

напередодні освячення храму настоятеля сусіднього православного храму 

Московського Патріархату о. Митрофана, який сердечно поздоровив римо-

католиків і вручив від імені владики Іларіона архієрейську кадильницю.  

Однак «міжконфесійний храм», зведений силами студентів Донецького 

державного інституту штучного інтелекту, освячували лише єпископи УПЦ 

Київського Партіархату й УГКЦ у присутності вірних різних християнських 

конфесій, а також представників мусульманської громади міста. Цей храм був 

розрахований і на римо-католиків. Проте, як заявив римо-католицький 

єпископ Станіслав Падевський, міжконфесійний храм у Донецьку – це 

«приватна ініціатива», і «католикам належить з обережністю ставитися до 

таких інновацій», щоб «ненароком не збудувати новочасної Вавилонської 

вежі». До речі (повторюся в міркуваннях), на різні заходи, які проводяться 

Апостольською нунціатурою в Києві, запрошуються лише представники 

Православної Церкви Московського Патріархату, незважаючи на всіляку 

протидію цієї Церкви розбудові і поширенню в Україні спільнот греко-

католиків. Православні Церкви, які підтримують унезалежнення України та її 

національне відродження, папські нунції постійно ігнорують. Відзначимо, що 

це є певним виявом політики ватиканської адміністрації щодо процесів 

усамостійнення України, постання на українських теренах помісних 

християнських церков. Тут доречно було б згадати і загалом стримане й 

очікуване на догоду Московському Патріархату ставлення РКЦ до надання 

статусу Патріархату Українській Греко-Католицькій Церкві.  

Відтак, міжконфесійні контакти, на які готові йти римо-католики в 

Україні, мають канонічну межу, за якою стоїть «вавилонське язичництво». Ця 

межа – це особлива ідентичність римо-католицизму, яка не підлягає будь-

якому змішанню з іншими християнсько-конфесійними виявами і не 

передбачає спільного молитовного даху у «міжконфесійному храмі». 

У суспільній сфері України Римо-Католицька Церква демонструє гнучку 

громадянську позицію, яка насамперед відповідає її конфесійній ідентичності. 

Ієрархія і духовенство цієї церкви належним чином оцінюють отриману в 

незалежній Україні законодавчо гарантовану можливість вільно і рівноправно 

розвиватися, розбудовувати свою церковну і монастирську мережу нарівні з 

іншими традиційними українськими церквами. Зрештою, у римо-католиків в 

Україні немає тих проблем, які постійно виникають в Росії, де Московський 

Патріархат, посідаючи пріоритетне становище в системі державно-церковних 

відносин, проводить жорстку проімперську міжконфесійну політику, 
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намагаючись обмежити вплив Ватикану, блокувати місіонерську діяльність 

католицьких чернечих орденів й інституційну розбудову Римо-Католицької 

Церкви. 

Необмежені можливості розвитку римо-католицизму, як будь-якої іншої 

конфесії взагалі, в Україні зобов’язані віддавати Богу – Богове, а кесарю – 

кесареве. Саме таке позиціювання простежується під час суспільно-

політичних криз і громадянських викликів. Так, під час суспільної напруги між 

двома турами президентських виборів 2004-2005 років Римо-Католицька 

Церква в Україні увійшла до «Всеукраїнської Наради церков і релігійних 

організацій» – альтернативного міжконфесійного консультативно-дорадчого 

органу в складі УПЦ Київського Патріархату, УГКЦ, Християн віри 

євангельської-п’ятидесятників (ХВЄ), Української християнської 

євангельської церкви та Братства незалежних церков та місій Євангельських 

християн баптистів (ЄХБ). Саме ці церкви в цей кризовий для незалежної 

України період виступили на захист суспільної моралі й справедливості та 

вдосконалення чинного законодавства про свободу совісті у сфері державно-

церковних і міжконфесійних відносин. 

Римо-Католицька Церква 12 листопада 2004 р. підтримала Звернення 

керівників християнських церков України до співгромадян напередодні 

другого туру виборів Президента України, в якому підкреслювалася 

відповідальність кожного виборця-християнина за ситуацію в країні, 

акцентувалася увага на активній громадянській позиції, засуджувалися спроби 

спотворення волевиявлення громадян, а повноважні представники влади 

застерігалися від фальсифікації виборів 26 грудня 2004 р. Римо-Католицька 

Церква підтримала позицію тих керівників християнських церков, які 

звернулися до співвітчизників із закликом чесно висловити свою 

громадянську позицію після прийняття ухвали Верховного Суду України про 

фальсифікацію результатів першого туру президентських виборів і 

проведення наступних виборів Президента України. 

Під час посилення протистояння між гілками влади у 2006-2007 рр. 

римо-католицькі ієрархи у публічних виступах і міжконфесійних зверненнях 

українських церков до державних, політичних і громадських діячів застерігали 

проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі, перетворення мовного 

питання у предмет протистояння Сходу і Заходу України і загострення в такий 

спосіб небезпеки сепаратизму. У зверненні до українського народу керівників 

Церков і релігійних організацій-учасників «Всеукраїнської Наради Церков і 

релігійних організацій» (до якої входять і Римо-Католицька Церква в Україні), 

датовану 4 квітня 2007 р., констатується, що Україна потерпає від моральної і 

політичної корупції, яка, подібно до іржі, «роз’їдає основи держави і 

суспільства». У цьому Зверненні чітко викладена громадянська позиція УПЦ 

Київського Патріархату, УГКЦ, РКЦ, ХВЄ, ЄХБ і Української Євангельської 

Церкви, а саме: після завершення виборчого процесу 2006 р. представники 

політичних сил забули про свої передвиборчі обіцянки і програми; 
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парламентські фракції не змогли виробити взаємоприйнятні механізми 

співпраці, що поглибило протистояння між ними; український народ є єдиним 

носієм державної влади, тому до нього повинні звернутися політики усіх 

таборів за підтвердженням своїх повноважень в парламенті представляти 

інтереси України.  

Зрештою зробимо наступні висновки: 

1) Римо-католицизм в Україні необхідно розглядати як складову трьох 

його історично сформованих специфічних етнічних спільнот: а) Римо-

католицький костел в Західних областях України як костел автохтонного 

польського населення, яке споконвічно проживало на цих українських землях; 

б) угорські парафії в Закарпатті (102 організації від усіх 1134 римо-

католицьких організацій в сучасній Україні), які виокремлені в 1993 р. під 

егідою Апостольської адміністрації Закарпаття і фактично підлягають 

юрисдикції Римо-католицького Примаса в Угорщині; в) більшість римо-

католицьких парафій в інших областях (головним чином у Вінницькій, 

Житомирській, Хмельницькій), які складаються з етнічних поляків або 

асимільованих колишніх поляків, що в умовах незалежної України отримали 

можливість повернутися до своїх етнічних витоків і самоідентифікуватися як 

поляки і католики; г) водночас римо-католицькі костели відвідують українці, 

здебільшого колишні греко-католики, які після заборони Греко-Католицької 

Церкви залишилися католиками і перейшли на латинський обряд, а також 

незначна кількість росіян та осіб інших національностей. 

2) У цілому ж римо-католицизм в сучасній Україні зберігає свої 

історично польські витоки, генетично пов’язаний з польською нацією, має 

патріотичну польську налаштованість, оскільки навіть номенклатура 

церковних понять і термінів не перекладається українською, а й в 

україномовних виданнях зберігає польську автентичність: костел (а не 

церква), ксьондз (а не священик), дієцезія (а не єпархія), частіше біскуп, ніж 

єпископ, а також адорація, гомілія, реколекція тощо. 

3) Римо-католицька ієрархія в Україні – польська, більшість 

парафіяльного духовенства прибула з Польщі, католицькі ордени, чернечі 

згромадження, центри, місії в абсолютній більшості складаються з поляків. 

Вищі римо-католицькі заклади освіти в Україні здебільшого ведуть навчання 

польською мовою з участю польського викладацького складу. 

4) Ренесанс римо-католицизму, який почався в Україні з 90-х років 

минулого століття, супроводжувався чинниками як внутрішньої, так 

зовнішньої взаємодії. Його стимулював передусім Римо-католицький костел в 

Польщі, Апостольська Столиця, очолювана тривало колишнім Краківським 

митрополитом папою Іваном Павлом ІІ, нунціатура Святого Престолу в 

Україні, а також відроджувана польська національна меншина. Костел став 

фундаментальною опорою польщості й віри, без активної участі якого не 

відбулася б консолідація польської національної меншини в національно-

культурну, активну й патріотичну «Полонію». 
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5) Наявність в Україні надзвичайно розгалуженої мережі чернечих 

орденів, об’єднань, центрів, місій сприяє утворенню нових римо-католицьких 

парафій, реставрації зруйнованих і будівництву нових костелів силами цих 

чернечих структур і просуванню римо-католицизму на Схід і Південь України. 

Саме з цією метою в останні роки утворені нові дієцезії (єпархії), зокрема 

Одесько-Сімферопольська і Харківсько-Запорізька, які загалом опікуються 

біля 50 парафіями, розпорошеними на території 11 східно-південних областей 

України. 

6) Основним напрямком євангелізації для придбання неофітів є 

соціогуманітарна діяльність «Карітас-Спес-Україна». Діяльність її місій і 

центрів, особливо в Східних і Південних областях України, спрямована на 

соціально незахищені, знедолені групи населення, безхатьків, інвалідів, 

безпритульних дітей, групи ризику, соціальна опіка над якими поєднується з 

духовно-моральною реабілітацією та приведенням їх до віри і костела. 

7) Нунціатура Святого Престолу в Україні бере активну участь в 

найбільш значимих акціях Римо-католицького костела в Україні: освяченні 

реставрованих і новозбудованих костелів, паломницьких акціях до святих 

місць і реліквій, конференціях і нарадах римо-католицької ієрархії в Україні, 

важливих заходах польсько-національної меншини при відзначенні 

сакральних і національних подій, ювілеїв. Відтак вона втягнута більше в 

контекст релігійного життя католицьких церков України, ніж у сферу 

міждержавних відносин України і Ватикану. 

8) Римо-католицизм в Україні, як, зрештою, і в усьому світі, постав 

перед викликом «нової і невблаганної хвилі просвітництва, або секуляризму», 

що виражається у зміщенні від архетипу внутрішньої релігійності, дієвої 

духовності, християнської моральності й способу життя до архетипу 

парафіяльного ставлення до релігії і церкви з домінуванням світського 

мислення і світського способу життя. Часткове відвідання літургії не впливає 

на подолання релігійного індиферентизму, а має, по суті, формально обрядове 

та ритуальне значення і є скоріше виявом етноконфесійної ідентифікації 

«поляк-католик», патріотичного ставлення до костела як осереддя польщості. 

9) У зв’язку з цим, у теологічній римо-католицькій думці в Україні 

наявні тенденції необхідності визнання завершеності «константинівської» і 

«томістської» моделі Церкви, тобто епох великодержавності з домінуванням 

цезаропапізму або папоцезаризму, і католицької «філософії з примусу», а 

також визнання помилковості дуалізму Sacrum і profanum, що призвело до 

знецінення світської сфери і, зрештою, – до автономізації (виходу з-під 

контролю церкви) культури. Опрацьовуються моделі оновлення традиційного 

обрядового християнства в дусі розуміння і відчуття його істинної сутності і 

дієвої духовності як протидія сучасній бездуховності і секуляризму. 

Проведений вище аналіз стану сучасного римо-католицизму в Україні 

дає підставу зробити висновок, що в українському релігієзнавстві ця конфесія 

поки що не стала об’єктом належного вивчення і дослідження. Особливість і 
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багатогранність функціонування римо-католицизму в сучасній Україні і, 

зокрема, в окремих регіонах, вимагають постійного і системного дослідження 

як в окремих планових наукових працях, так і в дисертаційній тематиці. 
 

 

7:3 Криза католицької ідентичності та її трансформація 

за умов глобалізації й секуляризації 
 

Десекулярні процеси, які з кінця ХХ ст. відбуваються в сучасній 

Католицькій Церкві, знецінюють її традиційну релігійну ідентичність (тобто 

тотожність, однаковість і незмінність) і зумовлюють кризу релігійної віри. 

Очільники Ватикану вважають, що ці негативні для Церкви процеси пов’язані 

насамперед з «діяльністю євангельських сект, прогресом секуляризації, яка 

завдяки мас-медіа змінює свідомість людей і створюють кризу християнської 

культури взагалі».  

Наявну кризу традиційної сакральної ідентичності Католицька Церква 

прагне здійснити за допомогою теологічних інновацій: діалогу віри і розуму, 

релігії і культури, відходу від традиційної есхатології і сотеріології, 

презентації «Іншого Бога», ніж того, якого вона традиційно зображає як 

володаря небесного раю з вічним життям праведників і вогняного пекла з 

вічними муками для грішників та відмова від постійної однаковості й 

незмінності інших традиційних догматів. 

Найбільшою загрозою ідентичності католицизму. постає нова 

«релігійна географія». Сучасна геополітика, глобалізація, секуляризація, 

постмодернізм створюють для Церкви і традиційної релігійної віри нові 

виклики. Ще Папа Римський Бенедикт XVI окреслив їх у своїй доповіді під 

час однієї із щорічних підсумкових зустрічей з кардиналами, єпископами і 

співробітниками Римської курії366. Характеризуючи загрозу для католицької 

ідентичності очевидних релігійних і культурних чинників, Бенедикт XVI 

дійшов висновку, що «останні роки – це час великих змін релігійної 

географії»367. У тих регіонах, де раніше налічувалося 90% і більше католиків, 

ця цифра зменшилася до 70% і навіть 60%. «Відбувається подвійна зміна: з 

одного боку, діють євангелічні секти, які серйозно заявляють про себе у 

загальній картині, а з іншого – прогресує секуляризація, яка завдяки мас-медіа 

має сильний вплив, змінює свідомість людей. Так що насправді наявною є 

криза культури, яка сягає значної глибини»368. Відтак, зменшення кількості 

католиків на 20% в країнах, де вони посідали домінуюче конфесійне 

становище, пояснюється діяльністю «євангелічних сект», прогресом 

                                                           
366 L'Osservatore Romano (wyd. polsk.). 2007. № 2 (290). S. 40–44. 
367 Ibidem. S.41. 
368  Католицький вісник. Київ, 2010. № 11. С.4. 
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секуляризації і кризою культури. Саме ці три фактори, як вважав 

Бенедикт XVI, спричинили загрозу католицькій ідентичності в сучасному 

світі. 

Як же змінилася георелігійна ситуація за останні 25 років у Латинській 

Америці? Спробуємо показати ці зміни в розрізі окремих країн цього 

донедавна суцільного католицького континенту. Візьмемо найчисельніші 

країни. У Бразилії (195 млн населення) до 90-х років минулого століття 

переважна більшість населення (95%) була послідовниками католицизму і 

офіційно вважалася членами Римо-Католицької Церкви. Частка віруючих цієї 

Церкви станом на 2010 рік знизилася до 75%, як і в багатьох інших 

латиноамериканських країнах. У Бразилії відбувається перехід католиків 

здебільшого в протестантські церкви або до категорії «конфесійно 

невизначених». Найвпливовішими релігійними напрямами в Бразилії стали 

харизмати, п’ятидесятники (6,5%), свідки Єгови (1,5%). Зміцнюють свої 

позиції в цій країні адвентисти, баптисти (загалом 5% населення). Очевидно, 

саме ці конфесійні трансформації в Латинській Америці мав на увазі 

Бенедикт XVI, охарактеризувавши їх як «великі зміни релігійної географії» за 

останні 25 років. 

Конфесійні кордони в країнах Європи за останні 25 років також зазнали 

разючих змін. Бенедикт XVI, як і попередній до нього понтифік Іван Павло ІІ, 

пильно простежували тенденції і характер змін релігійності в країнах Європи. 

У знаменитій своїм критицизмом і відвертістю суджень енцикліці «Veritatis 

splender» («Блиск правди»), виданій у 1993 р., та в Апостольському посланні 

«Tertio millennio adveniente» («Наближаючись до третього тисячоліття») Іван 

Павло ІІ звертав увагу єпископату і духовенства Католицької Церкви на те, що 

«Церкву паралізує релігійна індиферентність», «релігійна байдужість є 

масовим явищем у сучасному християнстві», «багато людей, задовольняючись 

імлистою релігійністю, живе сьогодні так, нібито Бога немає». Бенедикт XVI 

28 червня 2010 року створив спеціальну «Папську Раду для проведення нової 

євангелізації», завдання якої він охарактеризував «необхідністю реагувати на 

кризу віри, яка панує в багатьох країнах давньої християнської традиції». 

Кризу віри понтифік пояснював характерними рисами сучасності: «усунення 

Бога зі щоденного життя», «байдужістю до християнської віри і пересунення 

її на маргінес суспільного життя». «Якщо в минулих десятиріччях ще можна 

було знайти загальний християнський смисл, що об'єднував цілі покоління, які 

зростали в тіні віри, яка формувала культуру, то тепер, – підкреслював папа, – 

ми маємо справу з драмою фрагментарності. Люди, які належать до церкви, 

живуть життям, яке суперечить вірі»369. 

Який же конкретний вияв має криза віри і «драма фрагментарності» в 

країнах Європи? Франція на початку 90-х років минулого століття ще 

зберігала титул «улюбленої доньки» Католицької Церкви: у ній налічувалося 
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90% католицького населення. Через 20 років конфесійна і світоглядна ситуація 

докорінно змінилася: католиків стало 51%, приросло мусульман – 15 млн, 

вважають себе атеїстами – 31% населення Франції і 4% – «конфесійно не 

визначені». У Німеччині, де домінувало християнство (католиків – 31% 

населення і лютеран 30%), додалося 15 млн мусульман. Атеїстами, 

агностиками і «конфесійно не визначеними» визнають себе 35% мешканців 

сучасної Німеччини. У Великобританії 25 років тому (станом на 1994 рік) 

майже 85% населення були християнами (англікани, католики, методисти, 

православні). Сьогодні конфесійна картина у Великобританії має інший вимір: 

християн – 71%, мусульман – 5%, агностиків і атеїстів – 23% від мешканців 

цієї країни. Означені зміни конфесійної та світоглядної орієнтації 

спостерігаються і в інших країнах Європи. 

І причини цих змін – нова «географія релігії», яка сформувалася в 

Латинській Америці і Європі не тільки завдяки активній проповідницько-

місіонерській діяльності «євангелічних сект», як вважав Бенедикт XVI. По-

перше, в європейських країнах зникає віра в Бога, в якого вірять лише 39% 

католиків, 26% протестантів. Так, у Німеччині вірять у Бога 25%, Чехії – 28% 

населення. Це, звичайно, не державний атеїзм, який тотально насаджувався 

комуністичною владою. Просто люди живуть без Бога, вони вважають, що 

«християнство і Бог – це феномени, що належать до минулої епохи»370. 

Постійно скорочується релігійно-обрядова частина населення, яка інколи 

молиться, часом сповідається і причащається. У Німеччині таких 11%, Австрії 

– 23%, Бельгії – 19%, Чехії – 8%, Данії – 5%, Франції – 8%, Іспанії – 25%, 

Великобританії – 14%, Італії – 40%, Португалії – 37%, Словенії – 17%, 

Нідерландах – 4%, Україні – 17%. У цілому в цих країнах охрещується 43% 

народжуваних, вінчається – 27%, хоронять за церковними обрядами – 48%371. 

Георелігійна ситуація в католицьких європейських і 

латиноамериканських країнах як явище тотальної секуляризації розглядається 

у праці «Сіль землі. Християнство і Католицька церква», в якій Бенедикт XVI, 

відповідаючи на запитання відомого німецького журналіста, свого земляка і 

біографа Петера Зевальда, сформулював своє бачення проблеми Католицької 

Церкви ХХІ століття в контексті «нової ери релігійності». Для аналізу цих 

проблем було запропоновано алегорію: «незабаром Католицьку церкву можна 

буде порівняти зі знаменитими чорними дірами в космосі». Тобто із зорями 

вже після колапсу, які у своєму центрі давно стали невидимі й продовжують 

поволі стискатися. Така зоря і далі існує, за інерцією рухаючись усередині 

своєї величезної маси. Малі уламки колись великого тіла безпорадно літають 

довколо нього, утворюючи нові великі групи, взаємно зіштовхуючись або 

зазнаючи руйнування. 

Відштовхуючись від змальованої алегорії чорних зір до нинішнього 

стану Католицької Церкви, Бенедикт XVI висловив низку реалістичних і 
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песимістичних, але цілком обґрунтованих суджень, зокрема: «у найближчому 

майбутньому масових навернень не буде. Історія не поверне назад, і ця зірка 

(тобто Католицька Церква. – П.Я.) не стане знову, так би мовити, 

повноцінною, не відновить своєї колишньої величі та сили світіння. Історичні 

тенденції не зміняться, й віра не стане знову явищем масовим – таким що 

формує історію»372. Папа несхибно вірить у те, що все ж християнство 

залишиться історичною силою й постійно буде простором порятунку для 

людства. Але для цієї мети християнству потрібно постійно оновлюватися. Що 

ж заважає сучасному християнству бути в стані постійного омолодження, 

залишатися «гірчичними зерном», яке найдрібніше зі всілякого насіння, але 

виростає з розкішною зеленою кроною (Мт. 13:31)? Колишній глава 

Католицької Церкви знайшов на це відповідь: «Великі традиційні церкви, 

мабуть, відчувають свою пригніченість через надмірну інституційність, 

інституційну регламентованість... Майже не стало проявів живої віри, її 

простоти. Християнство тепер означає тільки належність до великої 

структури, до конкретного апарату... Таким чином, християнство як інститут 

почало сприйматися як баласт традицій, якого не хочуть позбутися тільки 

тому, що зараз ще мають від нього деяку користь»373. 

Саме через таке порівняння стану нинішнього християнства з образом 

чорних зір, які зазнали колапсу, «розпочалася нова ера релігійності, і люди 

намагаються віднаходити цю релігійність, але не в християнській вірі, не в 

Церкві, а в чомусь зовсім іншому – на манівцях магії і сектанства»374. Ось із 

цього випливає, мабуть, потік сучасного прогресу секуляризації і постає криза 

християнської культури, яка характерна для сучасної Америки й Європи. 

Католицька Церква все активніше нині звертається до діалог віри і 

розуму, релігії і культури задля збереження ідентичності католицизму. 

Характеризуючи світоглядну і моральну ситуацію у сучасній Європі, Бенедикт 

ХVІ у центр своєї рефлексії поставив проблему Бога. Церква, як вважав папа, 

повинна говорити про багато речей, пов’язаних з буттям людини, про свою 

структуру, організацію церковного життя. Але єдиною актуальною темою 

сучасної церкви є Бог. «Великою проблемою Заходу є забуття про Бога, і це 

забуття поширюється щораз більше», – із сумом констатував понтифік. – У 

деяких регіонах Європи, насамперед у Німеччині, більшість жителів 

неохрещені. Вони вважають, що християнство і Бог – це речі, які належать до 

минулої епохи»375. Подорожуючи Баварією, Бенедикт XVI був вражений 

атмосферою забуття Бога і секулярною налаштованістю суспільного і 

приватного життя своїх земляків. 

У зв'язку з цією критичною ситуацією папою поставлено питання про 

діалог віри і розуму, який пов´язується з сучасним ставленням до Бога. 

                                                           
372 Нова ера релігійності // Католицький вісник. – К., 2011.– №4. – С.11. 
373 Там само. 
374 Там само. 
375 L'Osservatore Romano (wyd. pol.). Roma, 2007. № 2. S. 40-44. 
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Бенедикт XVI пильно стежив за розвитком сучасної філософської думки. 

Спілкуючись з Юргеном Габермасом, представником комунікативного 

напряму у філософії, він отримав від нього пораду «закодувати християнську 

віру мовою секулярного суспільства, щоб надати їй нової переконливості й 

результативності». Поглиблюючи своє розуміння цієї філософської інновації, 

папа вважав, що світ має потребу в діалозі віри і розуму. Витоки цієї проблеми 

Бенедикт XVI шукав у минулому. Свого часу Іммануїл Кант вважав, що 

сутність Просвітництва виражалася sapere aude: відвагою розуму, яка не 

дозволяє, щоб його обмежували будь-які упередження. Пізнавальні здібності 

людини, її панування над матерією завдяки силі наукового знання 

зумовлювали неуявний до того часу прогрес. Це визнав Бенедикт XVI. Але 

водночас він був переконаний, що влада людини над природою, яка зросла 

завдяки науці, щораз більше перетворюється на небезпеку, загрожуючи самій 

людині й світові, оскільки розум, цілком спрямований на оволодіння світом, 

уже не визнає меж. Віддаючи належне епосі Просвітництва, яка 

«запатентувала» відвагу людської думки, надала пріоритет розуму, 

започаткувала взаємозалежність науки і прогресу, папа вважав, що, зрештою, 

«настало поступове засліплення розуму, який ґрунтується виключно на 

власному фундаменті, що є без віри в Бога»376. 

Свій погляд на мінімізацію дуалізму розуму і віри Бенедикт XVI означив 

у такому антиномічному постулаті: віра в Бога, який є творчим Розумом 

Всесвіту, повинна бути наукою прийнятою по-новому, як виклик і шанс; віра 

також повинна по-новому визнати для себе межу всеохопності й розумності; 

розум потребує Логосу, який є початком і світлом розуму; віра потребує 

діалогу із сучасним розумом377. 

Ватиканологи, які досліджують сучасний стан католицизму, означують 

коло «стратегічних установок його збереження». Чим підтверджується ці 

«стратегічні установки»? Понад мільярд католиків живе поруч з майже 

мільярдом інших християн (переважно це протестанти і, зокрема, харизмати) 

та 1 млрд 300 млн мусульман. Тенденція очевидна – католиків стає все менше 

порівняно з іншими християнами і мусульманами. Виникає проблема 

культурних і релігійних відмінностей, яка тисне на католиків. За таких умов 

збереження католицької ідентичності та історичних коренів католицизму 

надто проблематичне. Католицизм, як вважають сучасні ватиканологи, 

«покидає Європу через релігійну кризу, яку переживає цей континент». 

Демографічний спад у сучасній Європі й демографічний бум в азіатських і 

африканських країнах не обіцяють поліпшення ситуації.  

Присутність ісламу у світі постійно зростає. Іслам стає релігією, яка 

привертає до себе увагу, оскільки він стоїть на позиції твердого і простого, 

зрозумілого монотеїзму, який легко сприймається у країнах, що розвиваються. 

Крім того, католицизм вимушений змагатися з атеїзмом, який разом з 
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агностицизмом поширюється в Європі. Відтак, «збереження Бога» стало 

домінуючою у «стратегічній установці» сучасного католицизму. Цю ідею, 

важко імплементувати у свідомість надто секуляризованого і безмірно 

агностизованого сучасного європейського суспільства. 

Виступаючи 17 квітня 2008 р. у Католицькому університеті Америки, 

Бенедикт XVI закликав всі навчальні заклади Католицької Церкви, 

спираючись на Логос – Творчий Божий Розум, долучитися до освітньої 

діяльності, домінантою якої має бути «утвердження ідеї Бога»378. Папа 

підкреслив: «Ми знаємо і з тривогою спостерігаємо ці труднощі або 

небажання, з якими багато людей нині ставляться до Бога. Це – складне явище, 

про яке я безперервно думаю»379. Загрозу вірі Бенедикт XVI вбачав ув 

ототожненні істини зі знанням і позитивістським досвідом, що заперечує 

основи віри, відкидає метафізику та потребу етичного погляду на життя. 

Корені «кризи віри» папа також вбачав у деформації свободи в розумінні 

сучасної молодої генерації. Він закликав Церкву «виступати проти різних 

типів ірраціональності», алогічності, оскільки основи католицької віри й 

практики існують для розуму, щоб «очищати» його. «Дияконія істини» має 

надавати кожному новому поколінню можливість остаточно з'ясовувати 

істину про сенс життя та призначення історії. 

Разом з тим, Папа не щадив від критики сучасне християнство, яке 

«надто великою мірою сконцентрувалося лише на особі та її спасінні». Відтак, 

християнська ідея індивідуального спасіння душі, підкреслював папа, 

«відповідальна за втечу від того, що є спільне для людства». Християнське 

вчення, як вважав Бенедикт XVI, стало викривленим, а «егоїстичний пошук 

індивідуального спасіння спричинив ігнорування служіння іншим». Відповідь 

на питання, як це могло статися, папа знаходить у рефлексії на світогляд 

людини чинників Нової і Новітньої історії, взаємозалежності науки і практики, 

тобто того інтелектуального пориву, який, починаючи від Ф. Бекона, 

розглядав досвід, експеримент як основу людського пізнання і прогресу.  

Спираючись на експериментальні науки, Ф. Бекон довів, що «панування, 

дане Богом людині над сотвореним світом і втрачене з причини первородного 

гріха, знову повернуте науковим прогресом». Бенедикт XVI саме в цьому 

побачив витоки «кризи віри», яка стала відсунутою на площину приватну 

самою ж Церквою, а тому віра стала неактуальною для прогресу людства. 

Відновлення втраченого раю людство уже очікувало не від віри, а від зв'язку 

науки і практики, що стимулював науково-технічний прогрес, починаючи від 

епохи Просвітництва до Новітнього часу. Віра у Ф. Бекона отримує нову 

формулу – віру в прогрес, в якій центральне місце посідають дві категорії: 

розум і свобода.  

Погоджуючись з тим, що наука може багато зробити для гуманізації 

світу і людини й разом з тим знищити світ і людину, Бенедикт XVI все ж 
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критикує християнство і Церкву, яка в той час, коли науковий прогрес сягав 

великих успіхів у Новій і Новітній історії, «великою мірою концентрувалася 

на особистому спасінні». Саме через це, робить висновок папа, «християнство 

закрило горизонт надії і не реалізувало величі свого завдання». 

Атеїзм XIX і XX ст., як зазначається в енцикліці «Spe Salvi», з погляду 

його ґенези, є моральним протестом проти несправедливості у світі, проти 

самого несправедливого світу. Відтак актуалізувався, по суті, революційний 

погляд: «людина сама, живучи у цьому несправедливому світі, зобов'язана 

встановити справедливість»380. Бенедикт XVI, після такого викладу моральної 

концепції атеїзму, не вдається до традиційної християнської теодицеї, 

вважаючи її незрозумілою і непереконливою для мислення людини сучасного 

секулярного світу.  

У зв'язку з цим папа звернувся до «великих мислителів франкфуртської 

школи» Макса Горкгаймера і Теодора Адорно, які так само критикували як 

атеїзм, так і теїзм. Горкгаймер рішуче заперечував можливість будь-якої 

іманентної заміни Бога і, разом з тим, не сприймав образ Бога доброго і 

справедливого. Радикалізуючи екстремальну старозавітну заборону створення 

образу-подоби Бога, він висловлював «тугу за цілком “Іншим Богом”».  

І все ж «туга за цілком Іншим» Горкгаймера стимулювала папу визнати, 

що «світ і Церква потребують нового поняття Бога і нового розуміння Бога». 

Це пошуки «іншого Бога», ніж його уявляє Церква в розумінні приготовленого 

Ним небесного раю і благодатної насолоди для праведників і вічних мук у 

вогняному пеклі для грішників. У зв'язку з цим, змінюються погляди папи на 

традиційне християнське розуміння Останнього суду, Другого приходу 

Христа, вічного життя та інших традиційних догматів християнської 

есхатології. 
 

Відхід від традиційної християнської есхатології для утвердження 

віри в «Іншого Бога». Це є саме те, що спонукало Бенедикта XVI торкнутися 

важливих теологічних тем ідентичності, зокрема, що таке «Царство Боже», 

про прихід якого моляться християни, як це заповідав Ісус Христос у своїй 

Нагірний проповіді: «Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на 

небі, так і на землі». Інтерпретуючи теологічні постулати у характерній для 

нього антиномічній стилістиці, Бенедикт XVI пояснив, що «прихід Царства 

Божого не означає реальності, яка має настати швидше чи пізніше в 

найближчій майбутності. Не йдеться також про кращий світ, який поступово 

намагаємося створити власними силами. У понятті «Царство Боже» Бог має 

пріоритетне значення. «Царство Боже» означає, що Бог царює, Бог є 

присутнім, і це має істотне значення для людей у світі». Поглиблюючи свою 

рефлексію, папа, зрештою, дав таке визначення: «Царство Боже не прийде 

таким чином, що можна буде стояти на узбіччі й спостерігати його прихід. 

Царство Боже зростає там, де втілена воля Божа. Присутнє там, де люди 
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дозволяють, щоб Бог увійшов в їхнє життя»381. Відтак, розуміння 

Християнського символу віри набуває поцейбічного і сучасного, іманентного 

і морально-етичного значення без традиційного есхатологічного компоненту. 

Судячи з інновацій і антиномій Бенедикта XVI, сучасна католицька 

теологія звільнюється від фундаменталістської посттридентської есхатології. І це 

простежується у низці праць сучасних католицьких теологів. Так, скажімо, 

«небеса» не вважаються у точному значенні цього слова «місцем»: «Перебувати 

на небесах означає перебувати у Божій присутності... небеса не існують, а 

набувають буття»382. Другий прихід Христа означається словом parousia (від 

грец. «присутність», «прибуття»), що, зауважує папа, «богослов'ям розуміється 

надто буквально». Тому в сучасному католицькому вченні відсутнє 

фундаменталістське використання і тлумачення євангельських текстів (зокрема 

таких, як 1 Солун. 4:17 та Об’явл. 3:10) на доказ буквального приходу Христа як 

судді, на кшталт знаменитої фрески Мікеланджело із зображенням Страшного 

суду в Сікстинській капелі. «Сучасне католицьке вчення не зобов'язує вірити, що 

Господь у буквальному значенні одного разу зійде з неба на хмарах, щоб судити 

живих і мертвих»383. Образ євангельського пекла як місця, де грішники 

піддаються посмертній карі (Мт. 5:22; 18:9; Мк. 9:43,45,48), вилучається із 

сучасного католицького віровчення. «Розуміння Бога як могутнього божества, 

що засуджує грішників на вічні муки, не має богословського сенсу. Бог нікого не 

карає – ні в цьому житті, ні в наступному»384. Справжнє значення пекла подається 

як «остаточне відчуження, що є результатом гріха», як «вічне буття без Бога». 

Використовуючи яскраву метафору із п'єси Жан-Поля Сартра «Виходу немає», 

сучасні католицькі теологи зазначають: «Пекло означає вічно залишатися тим, 

чим ми себе зробили»385. Це стосується й інших католицьких догматів. Учення 

про чистилище було ухвалене ІІ Ліонським (1274) і Флорентійським (1439) 

соборами і знову підтверджене Тридентським собором (1545–1568). Сучасне 

католицьке богослов'я вважає, що «як есхатологічну концепцію, чистилище не 

слід розуміти у часових і просторових вимірах, а як уявну зустріч з Богом у 

момент смерті і навіть раніше...»386. Що стосується існування диявола і злих 

духів, як це свідомо передбачалося традиційною християнською вірою, то нині 

багато католицьких теологів вважають демонологію сумнівною концепцією. «Не 

зрозуміло, чи ухвалювалася вона будь-коли формально. Диявол згадується 

Магістеріумом (Віронавчальною владою Католицької Церкви – П. Я.) тільки в 

контексті богословського творення, в якому стверджувалося, що диявол та інші 

духи були створені благими, але стали злими із своєї волі» 387. 

Бенедикт XVI в енцикліці «Spe Salvi» визнав, що «у Великому Credo 
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Католицької Церкви немає оформленого догмату про Другий прихід Христа». 

Позаяк «християнська віра зіндивідуалізована і спрямована на особисте 

спасіння», то, як зазначається в цій енцикліці, «думка про Останній Суд у 

завершенні сучасного світу майже відстутня. Люди, які живуть в ненависті, які 

цілком змарнували своє прагнення до правди й любові, ці люди уже себе 

знищили і знаходяться в стані, який характеризується словом “пекло”»388. 

Бенедикт XVI солідаризується з тими сучасними католицькими теологами, які 

вважають, що «вогонь, який спалює і водночас спасає, є сам Христос, зустріч 

з яким є вирішальним актом Суду, оскільки зустріч з Христом перепалює і 

перетворює кожну людину уже зараз і в цьому світі, бо дає здобути власну 

ідентичність». Цей процес, як зазначається в енцикліці «Spe Salvi», «не 

вимірюється часом нашого світу, а є часом серця, часом переходу до єдності з 

Богом». 

У такий спосіб – антиномічно і якоюсь мірою релятивістськи – 

Бенедикт XVI пояснює інші есхатологічні поняття, зокрема, що таке «вічне 

життя»: «Це спроба дати ім'я незнаній і все ж таки знаній дійсності. Це 

словосполучення неминуче викликає сум'яття через свою недостатність... 

Вічність складається не з постійного ланцюга календарних днів, а постає як 

щось подібне до найвищого моменту задоволення, коли Всесвіт обіймає нас, а 

ми обіймаємо Всесвіт. Це може бути момент занурення в океан нескінченної 

любові, у якому час – “раніше” і “потім” – більше не існує»389. «Коли б не було 

смерті або вона була відтермінована в нескінченість, Земля і люди опинилися 

б у незвичайній ситуації, і це не було б корисним для кожного з нас, – резюмує 

Бенедикт XVI. – У цьому виявляється, як зазначається в цій енцикліці, 

«суперечність наших вчинків, яка пов'язана із внутрішньою суперечністю 

нашого існування. З одного боку, не хочемо вмирати, відтак, ті, що люблять 

нас, не хочуть нашої смерті. З іншого боку, не прагнемо також існувати в 

нескінченності, оскільки наша Земля не була створена з такою перспективою... 

Відтак, прагнемо лише одного – щасливого життя, життя, яке є щастям»390. 

Всупереч зазначеній антиномічності теологічно-філософських рефлексій 

автора енцикліки «Spe Salvi», важко не погодитися з реалістичністю висновку: 

люди прагнуть не «захмарних небес», а простого людського земного щастя. 

Зробити своє життя духовно багатим – трансцендентно-іманентним і 

щасливим – в цьому сенс життя, його вічність і безсмертя. 

Філософія енцикліки сконцентрована навколо актуальних проблем 

світової інтеграції в таких пакетних дискурсах: економіка, ринок, людина; 

глобалізація, знання, культура; релігія, етика, співпраця віруючих і 

невіруючих; теологія, метафізика, наука; міждисциплінарний розвиток і 

співпраця. Сутнісний зміст енцикліки виявляється в інтегральній сукупності, 

гармонії й дисгармонії перелічених понять і категорій. Ідея енцикліки – знайти 

                                                           
388 Spe Salvі // L'Osservatoro Romano (wyd. polsk.). 2008. № 1. S. 22. 
389 Ibidem. 
390 Ibidem. 
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позаідеологічний шлях до інтегрального розвитку людства, оскільки ні 

соціалізм і колективізм, ні капіталізм і лібералізм не стали інтегральною 

основою і віховим шляхом для такого розвитку. 

Таким чином, криза сакральної ідентичності Католицької церкви та 

спроби її подолання в умовах сучасної цивілізаційної трансформації 

(глобалізації й секуляризації) в рефлексіях провідних богословів Ватикану 

зводяться до таких узагальнень і висновків: 

1) Церква в Європі опинилася під загрозою секуляризму і практичного 

атеїзму. У багатьох католицьких і протестантських країнах зростає 

чисельність індиферентних до релігійних потреб людей, а також тих, які 

вважають себе позарелігійними та атеїстами. Великі історичні християнські 

Церкви відчувають свою пригніченість через надмірну інституалізаційність, 

інституційну регламентованість і, найголовніше, відсутність живої віри. 

Християнство втрачає підґрунтя культурного чинника в новітній історії 

Європи. Для багатьох європейців християнство означає належність до 

великої структури, до конкретного церковного апарату. Християнство як 

інститут почало сприйматися як баласт, зокрема як баласт традицій. Саме 

тому, як вважав папа Бенедикт XVI, «у найближчому майбутньому масових 

навернень не буде, історія не поверне назад, і християнство не стане знову 

явищем масовим – таким, що формує історію».  

2) Для Католицької Церкви, як, зрештою, для всіх християнських 

церков, актуалізується проблема подолання традиційного дуалізму віри і 

розуму, встановлення діалогу з усіма релігіями і культурами сучасного 

світу, насамперед з ісламом. Крім того, церква вимушена змагатися з 

атеїзмом, який разом з агностицизмом і релятивізмом поширюється 

передовсім в традиційних регіонах католицизму – в Європі й Америці. 

Збереження католицької ідентичності сучасного європейського суспільства 

стає все більше неподоланною проблемою, оскільки понад мільярд 

католиків живе поруч з майже мільярдом інших християн (переважно це 

протестанти, зокрема харизмати) та 1 млрд 300 млн мусульман. Тенденція 

очевидна – католиків стає все менше у порівнянні з іншими християнами і 

мусульманами. Виникає проблема культурних і релігійних відмінностей, 

яка тисне на католиків. 

3) Корені кризи віри, непопулярність віри в сучасному 

секуляризованому суспільстві очільники Ватикану і Святого Престолу 

знаходять в тому, що в минулі століття, починаючи від епохи 

Просвітництва, віра отримала нову формулу – віру в прогрес, у якій 

центральне місце посіли дві категорії – розум і свобода. На цей виклик 

релігійній вірі церква не знайшла противаг і запобіжників, оскільки надто 

великою мірою була сконцентрована на індивідуальному спасінні душі в 

потойбічному світі. Потойбічне протиставилося поцейбічному: егоїстичний 

пошук індивідуального спасіння спричинив утечу від того, що є спільним 

для людства. Відтак, місія Церкви стала неадекватною до вимог часу. 
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Відкуплення від гріха, відновлення утраченого раю людство уже очікувало 

не від віри і церкви, а від зв’язку науки і практики, що стимулював науково-

технічний прогрес, започаткований епохою Просвітництва.  

4) Атеїзм став моральним протестом проти несправедливості в світі, 

проти самого несправедливого світу. Відтак, сама людина, живучи в 

несправедливому світі, намагається встановити справедливість. Саме така 

концепція атеїзму співзвучна з оцінкою християнства, яке «закрило 

горизонт надії для людства і не реалізувало величі свого завдання у Новому 

і Новітньому історичному часі». Судячи з інновацій і антиномій сучасних 

ватиканологів, Католицька Церква намагається звільнитися від буквального 

розуміння есхатології та сотеріології, формуючи суголосне духові часу та 

інтелекту світорозуміння і світосприйняття сучасною людиною цінностей 

християнства та образу нової церкви. 

5) Християнською – у сутнісному розумінні цього поняття – Європа 

зможе бути лише тоді, коли проект інтегрального розвитку людства буде 

втілений в реальне життя європейців за умови «нової євангелізації самої 

Церкви, а потім – уже й світу», тобто єврорехристиянізації. Це потребує 

здійснення сакрально-секулярного реверсу: переведення християнської віри 

із замкнутого абстрактного теологічного світу в конкретний історичний 

досвід людини, у глибинну правду її екзистенції, зміщення акцентів з 

теології індивідуального спасіння в потойбічному світі на теологію 

збереження створіння в реальному світі та його сталого розвитку.  

6) Сучасна поліцентрична картина світу потребує нових підходів для 

реалізації сакрально-секулярного проекту інтегрального розвитку людства 

– економічного, соціального, гуманітарного, екологічного, релігійного, в 

якому сакральне і секулярне знайшли б своє належне виповнення і 

співвідношення в контексті міждисциплінарного дискурсу: віра очищується 

розумом, розум очищується вірою. Віра повинна бути прийнятою наукою 

по-новому як виклик і шанс. Віра також повинна по-новому визнати для 

себе межу всеохопності й розумності. 

7) Інтегральний розвиток лише на ґрунті економічному і політичному, 

з некритичним ставленням до споживацької моделі життя і хижацького 

використання довкілля, не може бути тривалим й успішним. Збереження 

духовних цінностей, які сформували Європу, примноження багатства і 

розмаїття культурних традицій усіх народів Європи, побудова Об’єднаної 

Європи як Європейської Спільноти Духу – успішний шлях євроінтеграції та 

єврорехристиянізації в контексті збереження культурних християнських 

коренів від Атлантики до Уралу і шляхетному ставленні до інших 

(нехристиянських) релігій і культур. 

8) Функції культури взагалі як феномену загальнолюдського і 

національних культур зокрема, як етнічних індикаторів ментальності 

кожного народу, міждисциплінарний дискурс гуманітарних наук і теології, 

філософії й метафізики – все це повинно бути спрямоване на збереження 
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ідентичності нації і народів, екологічного та етично-морального довкілля їх 

буття, «олюднення економіки», утвердження сутності людини як унікальної 

особистості, якій повинні слугувати і ринок, і держава.  

9) Католицька концепція інтегрального розвитку людства синтетично 

оцінює сакральні й секулярні виміри та співвідношення інтегрального 

розвитку людства в умовах глобалізації та економічно-фінансових криз, 

секуляризму і світоглядного релятивізму, враховуючи сучасний феномен 

практичного атеїзму. Спостерігається гнучка диспозиційність у ставленні 

до сакрального, з одного боку, і секулярного – з іншого. Разом з тим, 

гуманізм, відкритий до Абсолюту, вважається успішним і необхідним для 

реалізації і утвердження всіх форм суспільного життя – у сфері структур, 

інституцій, культур і етносів, який здатний врятувати людство перед 

викликами і ризиками сучасної технологічно-інформаційної та 

глобалізованої цивілізації. 
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Розділ восьмий. ПРОТЕСТАНТИЗМ В КОНТЕКСТІ ЙОГО 

РІЗНОКОНФЕСІЙНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В УКРАЇНІ 
 

8:1 Особливості ідентифікації сучасних протестантів України 

Сучасний протестантизм в Україні – один із найбільш динамічних 

факторів суспільно-релігійного життя. Цьому сприяють: активне просування 

протестантизму з боку його послідовників; збіг протестантської етики та 

цінностей, що допомагають формуванню моделей поведінки у суспільствах з 

ринковою економікою; бажання реалізувати свою колективну суб'єктність. 

Відзначення 500-ліття Реформації гостро актуалізувало посеред вірян 

протестантського середовища питання усвідомлення власної ідентичності. 

Закономірно, що релігійна ідентичність ґрунтується на сприйнятті 

своїми послідовниками насамперед системи вчення. Сучасний протестант 

ідентифікує себе як віруючого, який переконався в існуванні Бога і стверджує, 

що врятуватися людина може тільки особистою вірою і приймає винятково у 

християнському віровченні авторитет Біблії. Така людина акцентує увагу на 

присутності Божої волі у реалізації особистих потреб та програм 

життєдіяльності. Стиль життя вона намагається узгодити із положеннями 

Святого Письма. При цьому індивід глибоко переконаний, що Бог допомагає 

набувати все необхідне для його щасливого життя. Підкреслимо, що 

протестанти відрізняються твердими віросповідними переконаннями: 

демонструють чітке знання Біблії, переконання в єдиноістинності свого 

конфесійного вибору. Саме тому свою релігію вони розглядають як єдине 

джерело знань про Бога. 

В Україні, поза сумнівом, протестантська ідентичність (яка тяжіє до 

європейської моделі церковно-суспільних відносин) складає важливий 

сегмент національної культури. Саме протестантська громада виступає 

окремим соціально-релігійним середовищем, в якому відбувається 

формування світогляду віруючого, характеризується наявністю спільних 

інтересів та колективного духу. Протягом останніх трьох десятиліть 

євангельські громади в Україні поповнилися тисячами новонавернених 

віруючих, для яких належність до баптистської, адвентистської, 

п’ятидесятницької чи то ж харизматичної церков стала важливою складовою 

та вплинула на подальше життя. 

Для пізньопротестантських громад в Україні характерні наявність 

діючої адміністративної структури, а також численних відділів: освіти, 

молодіжних, жіночих та дитячих, видавничих, інформації, здоров'я, суботніх 

та недільних шкіл, в рамках функціонування яких поєднується релігійна і 

соціальна життєдіяльність віруючих. Всі ці структурні компоненти у своїй 

діяльності керуються основними догматичними принципами 

протестантського віровчення. Висока консолідація одновірців, що 
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підтримують між собою постійні неформальні зв'язки, зумовлює релігійну 

активність і визначає конфесійну ідентичність. Саме остання створює 

світоглядні та соціально-психологічні передумови інтеграції віруючих-

протестантів в релігійні громади. Реалізацію своєї життєвої програми вірянин 

отримує і як член релігійної общини, і як член суспільства. При цьому чим 

більше соціальних зв’язків акумулює у своєму досвіді особистість, тим її 

програма – насиченіша, яскравіша, багатопланова. 

 На нашу думку, функціональність релігійної ідентичності 

актуалізується через особистісний релігійний наратив віруючого. Саме за 

такого підходу релігійна ідентичність розглядається через призму 

індивідуальності окремо взятого віруючого-протестанта. Беручи до уваги цей 

аспект, наголосимо на механізмах соціокультурної детермінації особистості 

віруючого-протестанта, який ми розглянемо в трьох головних аспектах: 

генетичному (пов’язані насамперед з процесами релігійної соціалізації 

особистості), функціональному (описують основні форми життєдіяльності 

особистості як члена релігійної общини), теологічному (ціннісні орієнтації, що 

визначають сенс і мету життя віруючого).  

Релігійна ідентичність віруючого-протестанта формується, насамперед 

в процесі релігійної соціалізації. Значне навернення, як наслідок оновлення 

протестантського середовища України, інтенсивно проходило протягом 90-х 

років м. ст. Відтак значна частина усіх протестантів є віруючими у першому 

поколінні і проходять початковий етап соціалізації у межах громади. Як 

наслідок, індивід долучається до протестантської спільноти. Причому, 

зауважимо, що цей процес є двобічним: з одного боку – це передача індивіду 

релігійного досвіду, а з іншого – процес його засвоєння. Саме релігійний 

досвід, який набувається віруючим протягом духовного шляху, є тим 

критерієм, за допомогою якого відрізняють справжню релігійність від її 

девіантних форм. Релігійний досвід у цьому сенсі виступає ідентифікаційним 

фактом щоденного повсякденного життя.  

У цьому аспекті соціалізація віруючого-протестанта, із-за особливостей 

культурно-історичної ситуації, розпочиналася не в дитинстві, а уже в 

дорослому віці. Порушення роками радянської влади внутрісімейних традицій 

передачі релігійного досвіду сприяло тому, що лише частина (причому не 

значна) віруючих-протестантів переживали процес релігійної соціалізації 

традиційним шляхом (насамперед через сім’ю) в дитинстві паралельно з 

іншими аспектами соціалізації – культурним, національним. Переважна 

більшість сучасних віруючих прийшла в Церкву уже в дорослому віці, 

внаслідок духовних пошуків чи місіонерської діяльності протестантських 

пасторів/пресвітерів, а то й активних вірян конфесій..  

Соціалізуючий вплив релігійних організацій відчувають на собі як 

віруючі, так і члени їх сімей. Соціалізація в протестантських громадах 

здійснюється практично під дією усіх її механізмів: традиційного; 

інституційного (проявляється у процесі взаємодії індивіда безпосередньо з 
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протестантськими організаціями та закладами); міжособистісного 

(проявляється в соціалізуючому впливі на віруючого-протестанта 

авторитетних для нього людей – батьків, вчителів, пасторів, пресвітерів, 

старших членів релігійної общини, які мають беззаперечний моральний 

авторитет, друзів тощо). 

Характерною особливістю соціалізуючих механізмів у протестантських 

громадах є вплив стилізованого механізму соціалізації (механізм соціалізації 

який проявлявся у радянський період легального/напівлегального/ 

нелегального функціонування протестантських громад). Зокрема, він 

виявляється у рамках субкультури (до слова зазначимо, що українські 

протестанти в радянському соціумі утворювали субкультурну групу типу 

всеохопної інституції), де вона представляла собою сукупність норм, 

цінностей, поведінкових стереотипів, що обумовлювало відмінний від інших 

соціальних груп стиль життя. Фактично, хоча українські протестанти нині 

активно «входять у світ», а не «втікають від нього», проте, цей вплив ще 

відчутний, особливо у низці незареєстрованих громад. Відтак, сучасний 

український євангельський протестантизм, «входячи в простір 

протестантизму європейського, приймає виклик власним традиціям та 

перетворюється із стабільної маргінальної культури меншості в альтернативну 

релігійну культуру, а то й навіть у контркультуру, що намагається стати 

головним вектором суспільного розвитку»391. 

Зазначимо, що в процесі соціалізації віруючих протестантські церкви 

реалізують низку функцій, посеред яких відзначимо наступні. Ціннісно-

орієнтаційна, що здійснюється за допомогою культової та позакультової 

діяльності. Комунікативна – реалізується у створенні умов для спілкування 

віруючих, в певних формах його організації, а також в культивуванні норм 

спілкування, відповідних віроповчальних принципів протестантизму. 

Благодійницька/милосердна – втілюється в багатогранних формах і сферах 

соціальної діяльності як в межах протестантських церков, так і за їх межами. 

Компенсаторна – проявляється в гармонізації духовного світу віруючих, у 

допомозі їм в усвідомленні своїх проблем і в духовному захисті від мирських 

потрясінь і неприємностей. І, зрештою, виховна – релігійне виховання 

вірянина.  

У контексті останньої зазначимо, що виділяють два рівні релігійного 

виховання – раціональний (включає в себе інформаційний, моральний та 

діяльний компоненти) та містичний. Саме в процесі релігійного виховання 

віруючих індоктринуються світогляд, світовідчуття, відповідні норми 

поведінки. Релігійне виховання здійснюється священнослужителями, 

віруючими агентами соціалізації (батьками, родичами, знайомими, членами 

                                                           
391 Черенков М. М. Соціокультурний вплив ідей реформації на соціально-богословську 

ідентифікацію українського євангельського протестантизму. URL: http: //r500.ua/sotsiokulturnij-

vpliv-idej-reformatsiyi-na-sotsialno-bogoslovsku-identifikatsiyu-ukrayinskogo-yevangelskogo-

protestantizmu. 
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релігійних общин), педагогами в конфесійних закладах, засобами масової 

інформації, засобами комунікації, конфесійною літературою. 

Очевидним виявом соціалізації релігії у цілому є соціальна діяльність 

релігійних організацій. Тому на функціональному рівні характерною 

особливістю віруючих протестантів є, насамперед, їх активна соціальна 

робота. Місцеві громади й регіональні організації п’ятидесятників, 

адвентистів, баптистів, свідків Єгови надають допомогу потребуючим. До 

прикладу, баптистська церква м. Луцька «Фіміам» проводить різноманітні 

заходи для людей з особливими потребами. На сьогодні трирівнева 

реабілітація здійснюється шляхом наступних підрозділів служіння для 

неповносправних: реабілітаційний кабінет; щоквартальні святкові зустрічі; 

літні табори; рекреаційні (спортивні) ігри; групи з вивчення Біблії; особисте 

навчання, семінари; інтеграція неповносправних у домашні групи спільності; 

транспортування неповносправних на недільні богослужіння, домашні групи, 

будівництво складу та майстерні для ремонту візків; роздача візків; вирішення 

побутових проблем392. Фактично така робота є іманентною для кожної 

протестантської церкви регіонів України, про що свідчать сайти місцевих 

громад та суспільна думка. 

Відтак, активно включаючись у соціокультурні процеси, 

пізньопротестантські церкви в Україні створюють різноманітні форми 

організації громадського життя. В цілому всі пізньопротестантські конфесії 

ставлять собі за мету сприяти розвиткові активності та підприємництва серед 

християн, надавати консультативну допомогу з економічних та юридичних 

питань, брати участь у реалізації благодійницьких програм, сприяти 

розвиткові християнської освіти та організації бізнесу, проводити 

євангелізацію підприємницького середовища. Так, скажімо, Церква Християн 

Віри Євангельської України має відділ християн-підприємців. У кожній 

області цей відділ очолює обласний керівник, який координує роботу на 

місцевому та загальноукраїнському рівнях. 

Окрім того, важливою особливістю таких процесів є той факт, що 

соціальна діяльність протестантських церков поєднується фактично із 

наверненням у протестантизм потенційних об’єктів цього процесу. Тому ми 

солідаризуємося із думкою П. Яроцького, що «конфесійна соціальна 

діяльність як обов’язок служіння ближнім все ж таки є однією з поширених 

форм євангелізаційної місії, яку здійснюють у сучасному світі всі релігійні 

організації»393 . 

Відтак, для окремо взятої особистості віруючого релігійна чи соціальна 

діяльність, що пов’язані з функціонуванням общини, почасти стають тією 

сферою, в якій вона знаходить себе і своє призначення. Адже, спочатку 

людина стає членом общини, втікаючи від самотності, шукаючи психологічну 

опору та потребу спілкування. Згодом, для вірянина релігійна громада стає 
                                                           
392 Євангельська церква «Фіміам». URL: http://ecsocman.hse.ru/data/020/174/1217/001.lapin.pdf 
393 Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Київ : Кондор, 2013. С. 240. 
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місцем спілкування та самореалізації. Це є своєрідний механізм компенсації 

слабкості соціальних зв’язків, а відтак і одночасно постає виявом соціальної 

активності. Тому для більшості віруючих пізньопротестатські громади є 

засобом задоволення їх духовних, естетичних, моральних потреб. Адже, до 

прикладу, на запитання: «Чому Ви є активним членом релігійної громади?» 

(опитування проводилося посеред п’ятидесятників та баптистів Волинського 

регіону), більшість вірян (респонденти саме називали себе так, заперечуючи 

термін «прихожани») відповіли наступним чином: служіння Богу та пізнання 

істини, духовне спілкування та збагачення – 85%, можливість спілкування з 

однодумцями – 80%, можливість надавати підтримку та бути потрібним для 

когось – 65%. Далі були варіанти відповідей: участь у спільних колективних 

практиках і т.д. 

Важливим показником внутрішнього життя релігійної громади є 

характеристика методів роботи з парафіянами і специфіка побудови 

внутрішніх (між представниками однієї або різних церков) і зовнішніх (між 

церквою і суспільством) комунікацій. Посеред соціальних комунікацій у 

протестантів важливе місце посідають ЗМІ. За час української незалежності, 

на думку М. Балаклицького протестантські ЗМІ пройшли в своїй еволюції 4 

стадії (зауважимо, будучи всеукраїнської тенденцією, така стадіальність 

характерна і для Волинського регіону). Перша – 1990-ті роки – час 

«психологічного самвидаву». У текстах панувала емоційна піднесеність, 

безоглядна критика конкурентів, тотальне неувага до оформлення та 

редагування, бюджетування і маркетингу видань. Друга – початок 2000-х років 

– медійна сфера протестантських конфесій помітно комерціалізується. Третя 

– середина 2000-х років – перевага Інтернету, початок розсилки електронних 

примірників видань, що дозволило залучити ширше аудиторне коло. Четверта 

– друга половина 2000-х років – характеризується усвідомленням влади медіа, 

тому і необхідністю підвищення рівня професіоналізації працівників ЗМІ. 

Тому в церковній медіасфері нормою стають обговорення професійних 

стандартів релігійних і світських комунікацій, дискусії, а іноді і відверті 

змагання зі світськими каналами комунікації394. 

Демонстративним є широкий спектр проблем, який визначається ЗМІ: 

релігійна освіта, соціальна сфера, вдосконалення, богословське тлумачення 

актуальних процесів у політиці, суспільстві, економіці, проблеми геополітики, 

військова проблематика, здоровий спосіб життя, сімейна тематика та ін. Без 

сумніву, оптимізація комунікативної діяльності пізньопротестантських 

конфесій збагачує повсякденне життя віруючих, полегшує функціонування 

церкви і привертає громадський інтерес до неї. Важливо відзначити, що ці 

конфесії здатні будувати успішну комунікацію при будь-яких соціальних 

умовах, а відтак і активно впливати на суспільне життя соціуму загалом395. 

                                                           
394 Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років. Харків, 2011. 379 с. 
395 Булыга И. И. Познепротетсантские конфессии в социокультурном пространстве современного 

Волынского региона. // Власть и общество (история, теория, практика). 2015. № 3(35). С. 50–60. 
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У протестантських громадах особливу роль надають процесам 

міжособистісної комунікації, орієнтованої на розуміння. Можливість 

«спілкування з одновірцями за поглядами і світовідчуттям створює умови для 

обґрунтування людиною власної релігійної віри і впевненості в ній, а також 

сприяє реалізації конкретних факторів, що визначають ідентифікаційну 

поведінку віруючих та впливають на їх життя»396. 

Тому всі члени пізньопротестантських спільнот здатні захищати своїх 

«братів» незалежно від їх соціального статусу, національної належності. Як 

наслідок – відчуття загальної безпеки: члени общини стають принаймні ззовні 

позитивно налаштованими один до одного, «братами і сестрами». Будучи 

об’єднаними спільною доктриною, цінностями, культовою практикою та 

маючи трансцендентну мету, релігійна громада надає певні можливості для 

самореалізації у різних сферах діяльності. Реалізуючи свій потенціал, 

насамперед, через певні форми соціальної діяльності та керуючись основними 

принципами протестантського віровчення, віруючий-протестант, отримує 

можливості для самореалізації в різних сферах діяльності. В такий спосіб 

релігійна громада у цьому сенсі стає важливим елементом соціальної 

структури суспільства. До того ж, що на нашу думку є надзвичайно важливим, 

утверджуючись, насамперед, у богоугодних справах, віруючий отримує 

ствердну відповідь щодо правильності обраного ним життєвого шляху.  

Хоча за світоглядними орієнтирами протестанти єдині – це 

консервативність відносно дотримання біблейських істин, демократично 

налаштована та підприємлива частина суспільства, проте є і низка дискусійних 

моментів. Зокрема, у недавньому минулому у середовищі пізнього 

протестантизму (практично в усіх конфесіях) виникала гостра дискусія щодо 

присутності в оселі телевізора. Нині ж лідери протестантських спільнот та 

пастори закликають віруючих просто до «фільтрованого» перегляду 

телепродукції, зокрема категорично висловлюючись проти програм та 

фільмів, що містять ознаки насильства, моральної розбещеності. Це саме 

стосується і мережі Інтернет. Саме через мережу Інтернет протестантські 

конфесії України, як і православні та католицькі, активно здійснюють свою 

місіонерську діяльність, продукуючи нові форми релігійної поведінки: 

онлайн-церква, кібер-паломництво, кібер-молитва. Особливо такі практики 

застосовуються за умов пандемії COVID-19. 

Проте такі зміни стосуються не лише комунікаційної сфери. 

Трансформацій протягом останніх років зазнало і відношення до зовнішнього 

вигляду членів протестантських спільнот. За нашими спостереженнями, нині 

дозволяється помірна кількість косметики, прикрас (такі процеси 

відбуваються і в адвентистських, п’ятидесятницьких й баптистських 

спільнотах). Свідки Єгови взагалі фактично не вносять чітких регламентацій 

щодо зовнішнього вигляду вірянина. Цікаві перетворення у цьому аспекті ми 
                                                           
396 Балич Н. Л. Социологическое исследование идентификации верующих в религиозных общинах // 

Социологический альманах. 2010. № 1. С. 196-203. 
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спостерігаємо й у харизматичних громадах. Зокрема, якщо раніше (ще півтора 

десятків років тому) деякі лідери харизматичних громад висловлювали 

жорстку позицію щодо регламентації одягу та зовнішнього вигляду, то нині у 

низці харизматичних об’єднань ці обмеження вже не існують.  

Проте не всі однаково сприймають вищеозначені зміни. У самому 

середовищі протестантських спільнот виникає дискусія між прихильниками та 

противниками такої «лібералізації». Зміна певних соціальних стереотипів 

стосується і церковної дисципліни. Порівняно з радянським періодом чіткої 

регламентації, безумовно, вона значно послабилася. Проте частина 

консервативних віруючих з підозрою ставляться до таких процесів.  

Cоціокультурна регуляція людської життєдіяльності здійснюється через 

призму цінностей. Наявність єдиної системи ціннісних орієнтацій постає 

основним інтегруючим суб’єктоутворюючим чинником релігійної громади. 

На шляху до пізнання духовних устремлінь індивіда ціннісні орієнтації 

відіграють роль аксіологічної підстави вибору потреб, життєвих інтересів, 

планів і способів їх реалізації. 

В основі формування ціннісних орієнтацій віруючого-протестанта 

лежить цінність буття – істина, яка включає три поняття: 1) Особистість Бога; 

2) Закон Божий; 3) Слово Боже (Святе Письмо). Специфіка діяльності та 

особливості релігійної общини детермінуються, насамперед, системою 

поглядів, що включають знання про Бога, його відношення до світу, майбутнє 

світу та окремо взятої людини. Відтак спільні цінності, спільна доктрина, 

культова практика та спільна трансцендентна мета перетворюють групу 

віруючих у релігійну общину, що має спільні інтереси та яку об’єднує дух 

колективізму.  

Ціннісні орієнтації віруючих-протестантів України мають свою 

специфіку. Фактично усі протестанти вважають себе носіями цінностей 

європейської християнської традиції. Проте, важливо підкреслити, що 

ціннісна свідомість віруючих протестантських громад диференціюється від 

ліберально-демократичних (прозахідних) цінностей індивідуалізму та 

раціоналізму до традиційних національних орієнтацій соборного та 

альтруїстичного характеру. Відтак, гострі суперечки в середовищі 

протестантизму зумовлюють, з одного боку, потребу зберегти власні традиції, 

а з іншого – перейняти досвід зарубіжного протестантизму. Зокрема, 

проведене нами опитування серед представників п’ятидесятницьких та 

баптистських громад, а також релігійної організації свідків Єгови дає підстави 

стверджувати наступне. Яскраво вираженою рисою усіх без винятку 

протестантських громад є превалювання цінностей, які визначаються, 

насамперед, релігійним світоглядом – служіння Богу, допомога людям, віра, 

любов. Також усі протестанти високо цінують цінності суспільного та 

особистого блага, не останнє місце посідають у них цінності матеріального 

благополуччя. 
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З періодом унезалежнення України на тлі загального росту релігійності 

та превалюючого впливу православ’я у волинському соціумі сформувалось 

протестантське співтовариство, яке є економічно самостійними, соціально 

організованими та проходить шлях інституційного оформлення. 

Протестантські громади демонструють свою соціалізуючу роль у вихованні 

позитивних для суспільства ціннісних орієнтацій. Безумовно, не без 

труднощів, долаючи стереотип «маргіналізованого майбутнього», набувають 

віруючі-протестанти роль духовних авторитетів в суспільстві. Нині 

утверджується протестантський образ віруючого як активного члена соціуму. 

Всі протестанти ідентифікують себе як віруючі з високим рівнем релігійності, 

активні члени своєї общини, які засуджують нездоровий спосіб життя, 

шкідливі звички, марнотратство. 

Хоча, з одного боку, протестантські церкви намагаються протистояти 

явищам «осучаснення», проте, вони демонструють чітку стратегію 

модернізації, та намагаються стати невід’ємною органічною частиною 

сучасного світу. В умовах компенсації нестачі душевного комфорту соціальної 

реальності віртуальною, протестантські конфесії Волинського регіону 

демонструють соціальну інтеграцію, а віруючі екзистенційну єдність. Відтак у 

громадах пізніх протестантів (хоча, які не позбавлені проблем внутрішнього 

розвитку) іманентне налагодження органічної комунікації, що призводить до 

відчуття єдності та духовного зв’язку між вірянами. Тому на макрорівні 

віруючий ідентифікує свою єдність з колективним «Ми». А Церква та «брати 

і сестри» виступають при цьому своєрідними помічниками один для одного у 

подоланні життєвих труднощів.  

 

 

8:2 Громадянська та національна ідентичність пізніх 

протестантів України  
 

Протестантизм – це християнська конфесія, яка порівняно інтенсивно 

розвивається в Україні (в 2020 році зареєстровано 9671 їх організацію, що 

складає 26,2% всієї релігійної мережі країни). 

Протестантизм України представляють його течії трьох історичних 

періодів. Порівняно незначним в релігійній картині є ранній протестантизм, 

який у нас презентують лютерани (86 організацій), реформати (133), 

пресвітеріани (63), дрібніші – методисти, менноніти, назаряни та деякі інші 

спільноти.  

Неопротестантів на українських теренах також небагато. Їх презентують 

новоапостольці (53 організації), Церква Христа (119), Церква Ісуса Христа 
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Святих останніх днів-мормонів (34), чисельні нові дрібні християнські 

спільноти – привнесені із зарубіжжя, а чи ж з’явлені на наших теренах. 

Проте найбільше протестантизм у нас засвідчують пізні його течії. Серед 

євангельських його спільнот маємо 3034 організації баптистів, з’явлених на 

українських теренах ще в середині ХІХ століття, 388 євангелістів і 2974 

християн віри євангельської-п’ятидесятників. Есхатологічний протестантизм 

у нас презентують 1085 організацій адвентистів Сьомого дня і 897 – свідків 

Єгови, хоч останніх, через довільність витлумачення ними деяких 

християнських догматів, зокрема Трійці, часто не відносять до протестантів. 

А між тим, єговізм виріс із адвентизму і має менше відмінностей з основами 

християнства, ніж його першооснова.  

Діяльність сучасних пізньопротестантських церков в Україні, 

незважаючи на їх конфесійну розгалуженість, продовжує бути організованою 

й високоактивною. Виходячи з прагнення бути присутніми в усіх сферах 

суспільства, щоби допомагати кожному у вирішенні своїх проблем на їхньому 

рівні, більшість протестантів готові змінюватися самі й змінювати форми 

свого служіння так швидко, як цього вимагає суспільство. Церковний провід, 

намагаючись позбутися самовдоволеності, бажає знайти оптимальну модель 

присутності церкви у житті нації, про що свідчить непростий шлях 

формування громадянської і національної ідентичності пізніх протестантів. 

Політична етика сучасного українського протестантизму ґрунтується на 

визначальному значенні діяльності віруючих у суспільному середовищі задля 

реалізації соціального служіння Церкви і перетворення моралі суспільства за 

ідеалами християнського життя. Протестанти мають спільні чинники у 

формулюванні політичної етики. Це – християнські цінності, розуміння 

істини, моральні пріоритети. Водночас відмінними є особливості церковного 

життя, які впливають на політичну активність віруючих і відчуття 

приналежності до нації. 

Відстоюючи космополітичні погляди, пізні протестанти за радянських 

часів закріпилися на відсторонених щодо національних традицій позиціях. 

«Наша батьківщина на небі» – така позиція була більшості протестантів. 

Старші служителі пам’ятали як радянська влада неодноразово користувалася 

патріотичними настроями вірних, наприклад у роки Другої світової війни, а 

потім знищувала тих же вірян, які працювали на перемогу країни, на рівні 

підсвідомості мали велику недовіру до влади, якою вона не була б. То ж історія 

функціонування протестантського руху сформувала у попереднього покоління 

певний соціально-політичний досвід, знання, уявлення, цінності, що саме й 

визначило конформістський (аполітичний) тип політичної свідомості. 

З минулого ці старше покоління винесло урок – дбати про віру, творити добро, 

проявляти любов, але у справи держави не втручатися, бо вони можуть бути 

змінними. Відтак соціальна пам’ять на протестантів, які вийшли з 

«радянського Вавилону», мала потужний вплив. З часу перебудови можемо 
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спостерігати певні зміни (еволюцію) у поглядах протестантів щодо 

належності до національної спільноти. У пострадянський час у 

протестантських громадах концентрується увага на участі в економічному й 

політичному житті держави, а також на допомозі у вирішенні гострих 

соціальних проблем. У цей час зазнають змін їх погляди на суспільство і 

державу, що стало своєрідною реакцією на соціально-політичний курс країни.  

Євангельські християни-баптисти (ЄХБ), християни віри євангельської 

(ХВЄ, або п’ятидесятники) і адвентисти сьомого дня (АСД) являють собою 

сформоване протестантське середовище, відносяться до модернізованих 

форм християнства, хоча більшість з них в інтерпретації Біблії дотримується 

принципів фундаменталізму. Переконання, яких сьогодні дотримуються 

зазначені конфесії у позакультовій практиці, будуть певними маркерами їх 

громадянської та національної ідентичності. 

У демократичній державі є захищеними конституційні цінності 

релігійної свободи із врахуванням етноконфесійної специфіки країни й 

створений такий суспільно-політичний клімат, що гармонізує духовну 

складову. Такі умови (нова ціннісна парадигма) в сучасній Україні є наявними. 

Тому протестанти у своїй переважній більшості вийшли з підпілля, 

зареєструвавши у держорганах Статути, де задекларували обов’язки жити за 

законами держави й на користь народу, тобто відповіли державі 

толерантністю. Настрої протестантської спільноти України при цьому 

спрямовані на рівноправне співжиття з іншими громадянами і комунікацію 

між різними рівноправно існуючими релігійними організаціями. 

Останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ сторіччя – це час зміни 

соціально-політичних реалій в країні та реакції на них протестантських 

церков. Це – час інтенсивних процесів у пострадянському протестантизмі, 

коли викристалізовувалася притаманна йому політична етика. З часів початку 

релігійної свободи в Україні пізньопротестантський рух пройшов 

щонайменше два соціально-політичні етапи розвитку – до Помаранчевої 

революції 2004 року і після Революції Гідності, що вплинуло на зміну 

ідентичності пізніх протестантів і зумовило трансформацію протестантських 

церков. З початку 90-х років м. ст. українські протестанти проходили період 

адаптації до нових реалій, що насамперед полягав у зміні мислення – виходу з 

сектантської субкультури, в яку вони були увігнані насильно, і яка 

супроводжувалася такими ознаками як страх, пасивність до певних соціальних 

процесів, відсторонення від політичного життя країни.  

Питання громадянської та національної ідентичності протестантів не 

цікавило: вони більш ревно ставилися до ідентифікації конфесійної. Перший 

період функціонування за умов релігійної свободи позначився виникненням та 

розвитком такого феномену як парацерковні організації, які допомогли 

церквам «влитися» в активне служіння суспільству на різних рівнях. 

Виникнення парацерковних організацій в українському протестантизмі стало 

феноменом, який підсилив роль Церкви на різних суспільних рівнях. Це по-
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перше. А, по-друге, завдяки саме цьому феномену «спало» гостре відчуття 

конфесійної належності. Протестанти, які належать до різних конфесій, 

співпрацюючи у певній місії, асоціації, закладі освіти чи громадському русі, 

завдяки спільному баченню, все більше відчувають духовне єднання і мають 

змогу випрацьовувати для конкретного напряму служіння в суспільстві 

спільну позицію.  

Акумулятивність досвіду різних конфесій і посвяченість допомогла 

протестантам досягти того рівня, який ніколи б громади не досягли 

самотужки. Уважність і щире зацікавлення долею кожної людини стали 

спонукою навернення багатьох до церкви – проте проблем в суспільстві не 

зменшувалося. Протестанти все більше усвідомлювали, що потрібно бути не 

тільки щирими й старанними християнами, але й патріотами своєї країни, що 

означало активні зміни кожної сфери суспільного життя в країні – політики, 

освітньої системи, ЗМІ, економіки, мистецтва. Все це вплинуло на формування 

суспільно-політичної свідомості протестантів, що, в свою чергу, і сформувало 

своєрідну ідентичність пізніх протестантів. 

Не можна трансформацію різних протестантських конфесій визначати 

як однакову. Велика кількість чинників вплинула на відмінності реакції 

українських протестантських церков на соціально-політичний контекст. Це, 

по-перше, особливості віросповідання (відмінності теологічної ідентифікації), 

що позначилися на етичній доктрині віри і обрядово-культовій практиці 

церков і, своєю чергою, прискорили або уповільнили процеси адаптації до 

нових умов. По-друге, вплив місіонерських практик на релігійні та 

позарелігійні сфери життя. По-третє, темпи пристосування протестантів до 

нових умов визначили пресвітерсько-проповідницькі кадри. У першу чергу це 

стосується збільшення молоді у церквах за рахунок протестантських 

багатодітних родин і новонавернених, а також збільшення відсотку віруючих, 

що мають вищу освіту. У 90-ті й подальших роках завдяки поповненню церков 

молодими людьми відбулася зміна поколінь. Нове покоління не мало 

травматичного досвіду радянського атеїстичного експерименту і виступало 

за організаційні зміни, допускало діалог із державою.  

На період подій на Майдані 2014 р., тим, хто визначав нове покоління 

було по 20-45 років. І скільки б тривалий час «старші» служителі не 

намагалися «прив’язати» це покоління лише до церковних стін, проте сучасні 

інформаційні засоби, які надали можливість вільного доступу до інформації, 

патріотичне виховання у школах і університетах все ж таки мали вплив на 

формування світогляду цих молодих вірян. Як зазначалося вище, вагому роль 

у переосмисленні служіння Церкви відіграли парацерковні організації, які в 

протестантському русі в Україні були або створені іноземцями, або ж багато з 

них – за кошти іноземців, а відтак змушені були часто співпрацювати з 

протестантами Заходу, для яких «включеність» Церкви в активне життя 

суспільства з ідеєю впливу на суспільство є природною місією Церкви. 
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Критичне мислення протестантів, відкритість, авторитет і чутливість до 

Святого Письма не дозволило і не дозволяє їм лишатися самовдоволеними, 

«сплячими». Досвід європейських країн і США, збудованих великої мірою на 

засадах протестантської етики, наштовхували українських протестантів до 

висновку необхідності стати активними будівничими своєї держави. Погляди 

богословів у сучасному українському протестантизмі, хоча й неоднорідні, 

проте принесли ідею переосмислення свого ставлення і до громадянської 

позиції, і до національного питання.  

Відтак, в умовах вільного розвитку у протестантів активізувався процес 

осмислення своєї ролі в суспільно-політичному житті, що теж вплинуло на 

формування громадянської ідентичності. Саме ця когорта вірян – зрілих, 

активних, вільних, вмотивованих вірою у побудову незалежної України – 

становила більшість протестантської Церкви на Майдані 2014 року. 

Але формування національної ідентичності у пізніх протестантів часто 

конфесійно відрізняється. Навіть зареєстровані і найчисельніші церкви: 

зокрема євангельські християни-баптисти та християни віри євангельської 

висловлюють синхронні із українським суспільством свої думки щодо 

оформлення етнонаціональної ідентичності, проявляють активність в 

суспільно-політичних процесах. Адвентисти сьомого дня більше 

демонструють свідоме сприйняття зазначених процесів, але є стриманішими в 

можливості своєї політизації. На відміну від них, частина євангельсько-

протестантських громад, пам’ятаючи досвід, отриманий за тоталітарної доби, 

відмовилася від релігійного оновлення, реалії сучасності сприйняла із 

недовірою, відмовилася реєструвати громади і зберегла дистанційованість від 

держави. 

Специфічна відмінність релігійних спільнот – солідарність у питаннях 

суспільного характеру і у виконанні соціальних, культурних завдань тощо, що 

призводить до високого рівня громадянської, національної ідентичності. 

Представники тих груп, що сповідують спільне релігійне вчення, 

демонструють більш високий рівень емоційно-ціннісної та діяльнісної 

включеності у життя української держави. Відтак у питаннях ставлення 

протестантів до держави, як Батьківщини, державних символів, Конституції та 

законів України, підтримки незалежності країни, вони є консолідованими та 

демонструють повагу до єдності нашої держави. Головним завданням 

громадського служіння для віруючих, згідно християнськї етики, постає 

покращення недосконалого морального стану суспільства.  

На підтвердження наведемо слова старшого єпископа Церкви християн 

віри євангельської України Михайла Паночка: «Ми покликані в суспільстві, у 

якому живемо, бути світлом… Якщо ми почнемо служити своєму народові, то 

за 10-20 років Україна стане іншою країною, і Бог буде рясно благословляти 

нашу чудову землю»397. Представники Церкви християн віри євангельської 

                                                           
397 Паночко М. Візьми відповідальність за долю своєї країни // Благовісник. 2018. № 3. 
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впевнені, що християнин – це не тільки представник Царства Божого, але ще 

й громадянин своєї країни, тому віруючі повинні бути «слухняними 

законодавству» та виконувати волю Божу, адже написано: «Віддайте кесареві, 

що кесареве, а Богові – що Боже». 

Сьогодні віруючи-баптисти і п’ятидесятники вважають за необхідне 

екстраполювати християнські ідеали у суспільно-політичну площину. Таке 

розуміння формувалося поетапно, з огляду на конкретні історичні обставини 

та соціокультурні умови у країні. Ці процеси були симетричними формуванню 

відчуття приналежності до нації. Для початку віруючі визначалися із 

політичними симпатіями, обираючи вектор державного розвитку. Так, під час 

виборів до Верховної Ради 1994 та 1998 р. отримали підтримку з боку 

протестантів: Всеукраїнське об’єднання «Громада», Християнсько-

демократична партія України, виборчий блок «Вперед, Україно!», Соціал-

демократична партія України (об’єднана)398. Як зауважив В. Єленський, 

«вторгнення» церков до історії українського парламентаризму починається з 

1997 р. З того року церква виступила як відносно самостійний інституційний 

чинник399. До віруючих, що ставали на шлях політичної кар’єри, висувалася 

вимога: неодмінне слідування моральним нормам християнства. 

У 1999-2002 роках роль церкви, зокрема протестантів, у політичному 

житті помітно підвищується. Цьому сприяла переоцінка ситуації виборцями, 

яка спиралася на відчутну слабкість партій релігійної спрямованості та 

недотримання партіями своїх обіцянок. На виборах 2002 р. об’єдналися 

представники протестантів, православних і греко-католицьких церков у лавах 

політичних блоків «Наша Україна» та БЮТ400. На виборах цього року 

протестанти вже не просто виборці, а й кандидати на виборах. 

Євангельські християни-баптисти та п’ятидесятники мають чітку 

політичну орієнтацію (в тому числі й у виборчій кампанії 2004 р.), що свідчить 

про готовність до суспільної відкритості, визначену громадянську позицію та 

підтримку національних інтересів. 23 листопада ц.р. Українська Міжцерковна 

Рада, що об’єднує протестантські громади України, оприлюднила Звернення 

до всіх Церков і до народу України, у якому визнала Президентом України 

В. Ющенка.  

Проте науковці вкрай неоднозначно оцінюють включеність протестантів 

до політичного життя країни. Так, релігієзнавець Колодний А. у праці 

«Премодерн, модерн і постмодерн в контексті історії християнства» 

пояснює «обережність» протестантів тим, що вони діють «відсепаровано від 

суспільства», а їх Церкви – мікродержави, де пастор – своєрідний менеджер 

релігійного життя спільноти. Тому, на думку вченого, коли на Майдані у 

                                                           
398 Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз). Київ, 1999. 
399 Єленський В. Церква і вибори: спогади про майбутнє // Контекст. 2001. № 12. С. 30-32. 
400 Звернення Українських Церков і релігійних організацій з приводу іноземної агресії // 

Благовісник. 2014. URL: http://www.blag.org.ua/arhiv_novyn_hve/2014/03_zvernennya.htm (Дата 

звернення 30.01.2020). 
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2004 р. вирішувалося протистояння добра і зла, протестантські спільноти у 

більшості своїй були байдужими до історичної долі України401. У 2006 р. 

Ю. Решетніков зазначав: не всі пізньопротестантські спільноти визначилися 

не тільки з питанням межі участі чи неучасті в політичному житті країни, а й 

із самим терміном «політика»402. 

На нашу думку, саме 2004 рік був переломним для свідомості 

суспільства у цілому, і віруючих-протестантів зокрема. Найбільш яскраво 

свою солідарність із суспільством продемонстрували ХВЄ, значною мірою 

обережнішими були ЄХБ і достатньо дистанційованими від суспільних гасел 

АСД. Хоча в «Основах соціального вчення Церкви АСД в Україні», які були 

оприлюднені в 2004 році й зазначено, що церква АСД не засуджує тих 

віруючих, які працюють в органах влади або балотуються як кандидати на 

виборах: віруючі повинні займати активну соціальну позицію.  

Відтак, що стосується політичної активності (а скоріше її еволюції) на 

2004 рік, то неможливо однаково охарактеризувати наявну тут позицію 

протестантів. Вони демонстрували: включеність протестантів у суспільно-

політичні події, активну участь у громадсько-політичному житті й водночас 

ігнорування справ, що пов’язані із політикою. Відсутність спільної позиції 

самі віруючі пояснюють тим, що питання про національну ідентичність, 

політичні симпатії, «громадянський спротив» тощо регулюються совістю 

кожного окремого віруючого. 

Відтак, суспільна та національна свідомість українців, що була скута 

стереотипами, зазнала змін. У 2004 р. відбувся певний етап трансформації 

політичних поглядів і режиму в Україні. Можемо фіксувати вплив 

революційних подій на виховання громадянських цінностей в українцях. 

Подібні настрої були притаманні й протестантському середовищу, яке після 

революційного підйому і його наслідків відчуло певне розчарування та апатію 

(настрої синхронні із переживаннями переважної частини суспільства), не 

побачивши майже ніяких змін після революції.  

Водночас від цього періоду все більше друкованої преси, телепередач 

релігійного змісту стали подавати свій зміст національною мовою. 

Українською мовою почали виголошуватися проповіді. У соціальних мережах 

(до яких протестанти активно долучалися) також проглядається елемент 

механізму формування національної ідентичності. Відповіді лідерів 

протестантських громад на актуальні питання орієнтували віруючих на 

збалансований курс формування толерантності у міжетнічних відносинах. 

Революція Гідності ще більше активізувала протестантську Церкву до 

перегляду зрілості соціально-політичної свідомості, що й формувало їх 

громадянську ідентичність.  

                                                           
401 Колодний А. Премодерн, модерн і постмодерн в контексті історії християнства // Українське 

релігієзнавство. 2005. № 35. С. 5-32. 
402 Решетніков Ю. Євангельські віруючі і політика // Релігійно-інформаційна служба України. URL: 

https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/7317/ (Дата звернення 30.01.2020). 
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Відчуття осібності української спільноти, єдності з традицією, 

культурою, мовою українства та прийняття національних цінностей – це та 

ланка, на якій знаходяться сучасні вітчизняні протестанти. Українське 

суспільство після Євромайдану продемонструвало радикальні зміни в 

національній свідомості. І знов позиції церков постають відмінними. 

Найбільш активні у вирішенні назрілих проблем – це представники ХВЄ. 

У віруючих є розуміння важливості суспільної практики та політичної 

культури, що зумовлює поширення активності в обстоюванні соціальної 

справедливості та цінностей нації. А це вже – прояви зрілості політичної і 

національної свідомості. Представники ХВЄ, даючи відповідь на запитання: 

чому християни вийшли на Майдан, як правило, зауважують, що вони вийшли, 

по-перше, щоб надати допомогу людям, а, по-друге – проти існуючої системи 

влади, заради свободи і справедливості, щоб іти шляхом розвинених держав. 

Відповіді представників АСД відрізняються від наведених вище. На це ж 

запитання вони зауважують, що робили те, що вважали правильним: 

підтримували людей проповіддю, пропонуючи їм вихід з цієї ситуації в Ісусі 

Христі.  

То ж бачимо чітке розуміння протестантського анклаву історичного і 

світоглядного значення революційних подій на Майдані, але активність 

віруючих різних протестантських конфесій в акціях протесту відрізнялися. 

Тут варто зазначити сучасне розуміння свободи українськими протестантами: 

Важливими для них є гідність окремої особистості, релігійна свобода, а також 

необхідність досягнення суспільного стану свободи. Ці гасла є співзвучними 

із цивілізаційним вибором України. У переважній більшості протестанти 

зайняли патріотичні позиції. 

Сучасна російсько-українська війна стала додатковою консолідацією та 

зміцнила національну свідомість протестантів. Згадаємо підписане 1 березня 

2014 р. «Звернення» протестантськими церквами разом з УПЦ КП, УГКЦ та 

Об’єднанням іудейських релігійних організацій України, в якому 

засуджується агресія Росії проти України403. У той же час у реальних вчинках 

різних пізньохристиянських течій є певний конфесійний маркер: найбільш 

активними тут є дії представників Церкви християн віри євангельської. Так, 

п’ятидесятницький автор Котовський В. у 2015 році на сторінках видання 

Всеукраїнського союзу церков ХВЄ – журналу «Благовісник» промовляв: 

«Сьогодні наша країна привалена, наче бетонною плитою, величезним тягарем 

війни. Щось робить Президент, щось впроваджує Кабмін та Парламент, – 

кожен у міру своїх здібностей та сил. Народ, впавши у відчай, волає про 

допомогу.., але тягар не стає легшим. Можливо, тому що надто багато ще тих, 

хто відмежувався, сподіваючись якось перечекати за міцними стінами свого 

дому невтихаючу бурю; немало тих, хто осліплений диявольською 

                                                           
403 Звернення Українських Церков і релігійних організацій з приводу іноземної агресії // 

Благовісник. 2014.  URL: http://www.blag.org.ua/arhiv_novyn hve/2014/03_zvernennya.html (Дата 

звернення 30.01.2020). 
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пропагандою, ніяк не може прозріти; тих, хто будучи віруючим, вважає, що 

земні справи його вже не стосуються»404. Старший єпископ Церкви ХВЄ 

Михайло Паночко у найскладнішій для держави час переконував віруючих: 

«Якщо ви не можете взяти автомат, то маєте право не робити цього. Але ви 

можете виносити поранених і надавати першу допомогу, можете молитися за 

них, підтримувати, допомогти їм продуктами й іншими речами, яких вони 

потребують. Є безліч справ, які ми, як громадяни країни, можемо виконувати. 

І ми повинні це робити»405.  

І така допомога дійсно була надана. Військове капеланство – це одна із 

найактуальніших сьогодні тем, що обговорюється у мас-медіа. Причина такої 

уваги суспільства до ролі віруючих у зоні АТО – формування традиції 

богослужіння серед військовослужбовців і моральної допомоги в українській 

армії.  

Широко відома благодійна робота представників Церкви ХВЄ. Вони 

збирають пожертви, відправляють гуманітарну допомогу на Схід України, 

проводять молитви за припинення кровопролиття, за повернення окупованих 

територій. Представники АСД розуміють значення колосальної благодійної 

роботи на Сході України служби Adventist Development and Relief Agency 

(Адвентистське Агентство допомоги і розвитку). 

Такі приклади є чисельними. Вони свідчать про те, що протестантська 

спільнота, віддана християнським ідеалам пацифізму, прагне миру. Але ж 

війна загострила проблему консолідації української нації. У той же час 

відчуття власної відповідальності, покликання і місії віруючих призвели до 

соціальної активності під час війни та гуманітарної кризи на Сході країни. 

Робота капеланів та християнських волонтерів різних конфесій показала їх 

значущість у соціальному полі.  

Отже, діяльність протестантських церков у соціально-політичній 

площині можна осмислити за допомогою аналізу еволюції їхнього світогляду 

і, в першу чергу, з національного питання. Сьогодні вони захищають країну, 

хочуть, щоб у цій країні люди відчували себе вільно, щоб була свобода 

віросповідання, життя ставало більш гідним.  

У сучасній Україні нікого не дивують звернення до одновірців 

високопосадовців. Так, Уповноважений Президента з прав дитини Микола 

Кулеба, відвідувавши Всеукраїнський з’їзд молоді ЦХВЄУ; у розмові із 

журналістами говорив про виняткову роль християн на сучасному етапі 

розвитку країни406.  

                                                           
404 Котовський В. Важкий тягар війни // Благовісник. 2015. № 2. С. 21. 
405 Паночко М. Капеланство: на передовій духовної війни // Благовісник. 2015. №1. С. 26-27. 
406 Кулеба М. Віруючі люди мають стати в основі втілення християнських цінностей у державній 
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kuleba-viruyuchi-lyudi-mayut-stati-v-osnovi-vtilennya-xristiyanskix-cinnostej-u-derzhavnij-politici-

shhodo-prav-ditini-i-simyi.html (Дата звернення 30.01.2020). 



279 

 

Знаний український політик Олександр Турчинов, якого називають 

одним із найпослідовніших українських діячів із власною позицією, почав 

кар’єру ще у 1992 р. Щирий євангельський християнин-баптист він у своїх 

проповідях часто задається актуальними для всього суспільства питаннями, 

як-от: як випробування зміцнюють віру та роблять людей сильними і 

незламними407. Не менш показовими є вчинки членів його родини: так, син 

О. Турчинова Кирило в найбільш небезпечні для України часи (з липня 2014 р. 

по грудень 2015 р.) пішов добровольцем служити до Національної гвардії 

України. 

Протестанти переконані, що гріх породжує конфлікти, війни, суспільні 

негаразди, а тому тут важливим є вплив Церкви на державу. Результатом цього 

має стати поширення протестантської соціальної доктрини в суспільстві і 

взірцевість таких чеснот і моральних цінностей, як: справедливість, допомога 

іншим членам громадянського суспільства. Для віруючих політична 

активність ніколи не стане самоціллю чи вінцем кар’єри. Для них – це шлях 

побудови громадянського суспільства на основі християнських цінностей, 

зокрема таких, як: любов, свобода, жертовність, милосердя, рівність кожної 

людини перед Богом, справедливість. Активізувавши свій вплив на культурне, 

економічне й політичне поле держави, протестанти посилили цим свій 

авторитет у суспільстві.  

Відтак пізньопротестантські громади України загалом ідентифікують 

себе як Церква зі свідомою громадянською позицією, вважаючи, що вона не 

може стояти осторонь від більшості суспільних процесів, а навпаки – повинна 

послідовно проникати у різні суспільні сфери. Проте входження у різні 

суспільні інституції потребує від християн професіоналізму. У цьому напрямі 

протестанти виявили серйозний «пробіл», зокрема у відсутності професіоналів 

зі сформованим християнським характером, які могли би бути затребуваними 

та складали конкуренцію у певних суспільних сферах. Це поставило питання 

здобуття різного роду якісної освіти – богословської і світської. Серйозним 

інструментарієм, який мотивує протестантів і допомагає розвивати певні 

професійні риси та якоюсь мірою впливає на український соціум, є вже 

згадувані вище парацерковні організації. 

Взагалі, для християн-протестантів питання громадянської і 

національної ідентичності – це питання. яке дуже тісно торкається питання 

місії: якщо твоя місія бути в політиці, то будь там. При цьому варто відзначити 

те, що в питанні – місії і покликання за часи незалежності у протестантів 

України відбулися значні зміни, порівнюючи, наприклад, з їх баченнями 

проблем суспільного життя 90-их років м. ст.  

У період радянського тоталітарного режиму вихідним завданням церкви 

було самозбереження. В часи різного роду свобод перед Церквою поставали 

інші завдання, зокрема входження в різні суспільні інституції, що, безумовно, 
                                                           
407 Недільна проповідь О. Турчинова. Про зраду, випробування та Божу справедливість. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=fErZGu4US0g (Дата звернення 30.01.2020). 
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вимагало пошуку власного «Я» протестантів в найрізноманітніших формах і 

рівнях усуспільнення.  

При цьому формування ідентичності різних суспільних сфер 

відбувалося як на персональному, так і на і соціальному рівнях. На 

соціальному рівні, – як пише соціолог А. Лоза, – ідентифікацію визначає 

внутрішня «солідарність людини з соціальними, груповими ідеалами і 

стандартами, які сприяють людській визначеності щодо поділу світу на собі 

подібних і не подібних собі». Тож взаємодія з суспільством і змушувала 

протестантів переосмилювати «Я-концепцію»: «Я» – духовна людина лише?, 

чи моє «Я», як людини духовної відбудеться в контексті виконання моєї місії 

в певному соціумі, а відтак «Я» – частина цього соціуму – проєвропейського, 

неросійського, українського? і т.д. Іншими словами «Я» ідентифікую себе 

саме з цим соціумом, «Я» – його частина, але з усвідомленням того, що, він, 

соціум, не має того цінного, що маю «Я» і його з цим обов’язково треба 

познайомити. Як зазначає А. Лоза, «людина ототожнює себе з певними 

іншими, приймаючи цінності іншого і формуючи себе відповідно до них або 

створювати свій власний образ, намагаючись його притримуватись»408.  

Нова політична ситуація в Україні, яка розпочалася Помаранчевою 

революцією, поставила протестантів перед проблемами культурно-

цивілізаційного розлому між Європою і Євразією. Питання випрацювання 

чіткої позиції щодо європейського вибору загострила Революція Гідності та 

початок російської збройної агресії в Україні. «Європа, – висловився богослов 

М. Черенков, – для пострадянських країн залишається центром – і тяжіння, і 

відштовхування»409. Певна когорта протестантів розцінюють ЄС як 

«територію гріха», на якому можна «заразитися» гомосексуалізмом чи 

лібералізмом. Але судження більшості протестантів влучно вдалося висловити 

єпископу ЦХВЄУ М. С. Паночку, який сказав в одному з інтерв’ю РІСУ, що 

«приєднання до Європи відкриє кордони, дасть можливість там 

проповідувати. Світло не повинно боятися темряви. Не варто замикатися від 

усіх. Навпаки, відкритість нас розвиватиме, дасть нам поле битви та змагань, 

де можна буде вести просвітництво… не варто боятися ні Сходу, ні Заходу, а 

треба боятися робити гріх»410. Далі єпископ натякнув, що гріхів, яким 

«заражене» українське суспільство, є значно більше порівняно зі 

«збоченством» Європи: «Коли ми будемо з Богом – ми переможемо не тільки 

збоченство, яке наявне в Європі, але й окультизм, корупцію, неправду, 

                                                           
408 Лоза А. С. Релігійна ідентифікація та ідентичність в сучасному українському соціумі. URL: 

virt.ldubgd.edu.ua/pluginfile.php/0/ (Дата звернення 03.01.2020). 
409 Черенков М. Из Європы ли дьявол? // Релігія в Україні. 04.10. 2013. URL: 

https://www.religion.in.ua/main/ analitica/23518-iz-evropy-li-dyavol.html (Дата звернення 03.01.2020). 
410 Руденька Т. Михайло Паночко про Євромайдан: «Це не протистояння між політиками, а 
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п’янство, наркоманію – гріхи, які є страшні, як і гомосексуалізм»411. 

М. Черенков ще в жовтні 2013 року висловив позицію протестантів так: «Не 

так страшна Європа, як її азіатська альтернатива у форматі «тайожного 

союзу»412. Тут він мав на оці московство. 

Проєвропейський вибір українських протестантів підсилює ще й 

політика Росії, яка продовжує вибудовуватися на тріаді «самодержав'я, 

православ'я, народ». Релігійна ситуація в північного сусіда, де релігію 

підпорядковано потребам політичної верхівки, є контрастом для українських 

протестантів, які живуть в умовах такої релігійної свободи в Україні, де є 

рівнозначне місце для всіх конфесій. Все це допомогло пізнім протестантам 

визначитися з позиціонуванням себе саме як українських баптистів, 

п’ятидесятників чи адвентистів, а не як членів євразійських братств, хоч 

певний потяг до євразійства ще зберігають українські і баптисти, і адвентисти. 

Проте, якщо картину змалювати більш детальніше, то процес розвитку 

національної ідентичності у пізньопротестантській Церкві перебуває у 

динаміці і характеризується певними рівнями. Один з рівнів – це досягнута 

ідентичність – тобто ті протестанти (і таких більшість), які «знайшли себе» і 

вступили в період практичної самореалізації. До цього рівня належить три 

когорти протестантських християн – 1) національно-свідомі і активні, 2) 

національно-свідомі і активні частково та 3) космополітичні. 

Першу когорту становить зовсім невеликий відсоток членів 

протестантських церков. Тих, хто активно витісняє російську мову в 

українському суспільстві, захищаючи функціювання української мови, чи 

задіяні в певні політичні партії і рухи з відстоювання національних інтересів, 

чи в різні суспільні процеси в боротьбі з корупцією, чи з гендерною ідеологію, 

– буквально одиниці в церквах. Переважна більшість членів протестантських 

громад, яких відносимо до другої когорти, вважає, що їх громадянська і 

національна позиція як християн повинна полягати в доступній їм зміні того 

поля діяльності, яку їм довірили. На питання: яка роль Церкви в побудові 

здорового громадянського суспільства? Чому в церкві повинні навчити? – 

відповідь більшість протестантів така: привнесення в суспільство 

християнських цінностей. Це – по-перше. А по-друге, такі вірні надзвичайно 

свідомо беруть участь у процесах виборів на різних рівнях; не оминають 

можливість виявити свою проукраїнську позицію на своєму робочому місці, в 

родинному колі, в побутовому житті, в церковному спілкуванні.  

Взагалі, що стосується етнічної ідентичності сучасних протестантів у 

мовному питанні, то вона є складною, оскільки переважна більшість з їх у 

столичних і пристоличних, обласних і приобласних церквах, крім Західного 

регіону, є російськомовними. Російськомовними залишається більшість 

проповідників, значна частина діячів прославлення, яке в багатьох 

                                                           
411 Там само. 
412 Черенков М. Из Європы ли дьявол? Релігія в Україні. 04.10. 2013. URL: 

https://www.religion.in.ua/main/ analitica/23518-iz-evropy-li-dyavol.html (Дата звернення 03.01.2020). 
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протестантських церквах займає третю частину служіння, також лишається 

здебільшого російськомовним, хоча запит на українську проповідь і 

українську пісню все ж зростає. Але, незважаючи на таку широку 

розповсюдженість російської мови, протестанти щиро вітають запровадження 

української мови в різні сфери й досить критично ставляться до проросійських 

настроїв в українському соціумі. Християни-протестанти, які належать до цієї 

когорти, вважають, що треба боротися не «проти», а – «за». Такі християни 

позиціонують себе як активні учасники громадянського суспільства. 

Для третьої когорти вірян питання громадянської чи національної 

ідентичності не стоїть. Вони вважають, що місія церкви одна – займатися 

спасінням людей, а не впливати на середовище. Для таких християн мовне 

питання абсолютно не принципове. Така когорта у пізньопротестанському 

середовищі є нечисленною.  

Переважну меншість у церквах становить, за результатами інтерв’ю і 

бесід з пасторами і лідерами різних служінь, когорта вірян, яка перебуває у 

процесі свідомого дослідження, переосмислення, тобто самоусвідомлення. 

Тут мова йде про те, що рівень відстроченої ідентичності у 

пізньопротестантському середовищі існує. Але потрібно відзначити, що в 

тенденції дерадянізації Церкви протестанти є монолітними. 

Проте, через п’ять років після подій на Майдані, у певної когорти 

протестантів – як на індивідуальному рівні, так і на рівні цілих церков і 

об’єднань – відбувся рух з позиції пронаціональної в бік космополітизму. 

Чому політика держави впливає на ідентичність протестантів, а не навпаки? – 

питання, на яке однозначно відповісти не легко. З одного боку, можливо, 

бракує ролі особистостей, «свого Аденауера», а з іншого – можливо українське 

релігійне суспільство, яке симпатизує переважно візантійському містичному 

характеру християнству, ніж раціоналістичному західному, так і не може 

чільними питаннями на порядок денний винести в націєтворчому процесі 

питання духовного, тобто критичного переосмислення дійсності для 

української нації відповідно до Святого Письма. 

Лідер Східноєвропейського лідерського форуму Я. Лукасік пише, що 

там, «де є церква, що мала здорову теологічну та моральну базу, свідомо 

впливала на процеси націєтворення, там сформувалася християнська система 

цінностей у культурі, яка лягла в основу національної ментальності»413. На 

думку Я. Лукасіка, нинішня ситуація ідентичностей – це наразі лише реакція 

протестантів на події в суспільстві, але курс розвитку Церкви саме в 

українському суспільстві в протестантському середовищі не сформований. 

Іншими словами – сьогоднішня позиція Церкви щодо національного питання 

– це відлуння, а не заданий тон414.  

                                                           
413 Лукасік Я. Церква, мова і Велике доручення Христа URL: http://c4u.org.ua/tserkva-i-mova/ (Дата 

звернення 02.01.2020). 
414 Інтерв’ю з Я. Лукасіком (архів О. Спис). 
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Отже, суспільні трансформації новітньої доби в Україні призвели до 

еволюції поглядів на державу і свого місця в ній баптистів, адвентистів і 

п’ятидесятників. Маючи власне (часто конфесійно відмінне) бачення щодо 

суспільного служіння, пізні протестанти стали відкритими щодо суспільства, 

його проблем. За час незалежності України (визнаємо це) все ж відбулася 

певна еволюція поглядів віруючих з національного питання. Крок за кроком 

долаючи травматичний досвід, отриманий за часів панування атеїзму, віруючі 

включаються в політичну, культурну й економічну сфери, а разом із цим – 

мають сформоване уявлення про себе як про представника саме українського 

народу. Але така «включеність» не є однаковою для всіх протестантських 

конфесій, а подеколи межує як із задекларованими позиціями нейтралітету, 

космополітизму так і підтримкою національної ідеї як основи розвитку 

українського суспільства. Формування громадянської та національної 

ідентичностей пізніх протестантів у сучасній Україні є віддзеркаленням 

настроїв суспільства та здійснюється в складному процесі критичного 

осмислення соціальної дійсності.  
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Розділ дев’ятий. ХАРИЗМАТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ –  

НОВА ФОРМА ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ  

 

Поява релігійних організацій харизматичного напряму об’єктивно 

зумовлена самим процесом харизматизму, одним із наслідків якого є 

посилення системних якостей релігії, поява власної форми опредмечування 

харизматичної релігійної діяльності й відносин у вигляді релігійних 

інститутів. Це, у свою чергу, формує відповідні переваги: прогнозувати 

діяльність, забезпечувати регулярність і стабільність, інтеграцію, дисципліну 

й кооперацію, можливість ін(іn)-конфесійних впливів як вибудову 

внутрішньої релігійної політики церкви/громади та аут(оut)-конфесійних – у 

сфері міжконфесійних відносин, державно-конфесійних та відносинах церква-

суспільство тощо.  

Поширення новітніх інформаційних технологій, мультикультуралізм, 

вплив ринкової економіки і, за визначенням Р. Соловія «перетворення 

духовності в одну з ринкових цінностей, цивілізаційна регіоналізація – 

характерні як для християнського Заходу, так і для християнського Сходу»415, 

обумовлюють складність дослідження у вітчизняному контексті 

протестантських спільнот, особливо новітніх їх форм – тих, що виникли на 

хвилі ХХ століття.  

Найбільше протестантів проживає у США – близько 160 млн осіб, або 

20% від світової кількості його послідовників. Другою країною, за цим 

показником є Нігерія, яка нараховує серед протестантів 60 млн нігерійців. 

Третім є Китай – 58 млн послідовників, хоча ця цифра складає не більше, ніж 

5% від чисельності населення Китаю. До десятки найбільших за чисельністю 

протестантів країн світу входять: Бразилія, ПАР, Великобританія, 

Демократична республіка Конго, Німеччина, Кенія та Індія. На ці країни 

припадає 61% протестантського населення. Протестанти складають більшість 

назагал у 49 країнах світу. Попри європейське історичне походження 

протестантизму, сьогодні частка Європи в протестантському світі знижується 

– вона становить лише 13%. Найбільше протестантів сьогодні в Африці – 37%; 

в Південній і Північній Америці – 33% і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні 

– 17%416. 

Найдинамічнішими у своєму поширенні і локально-регіональній 

адаптації залишаються на сьогодні харизматичні церкви. Харизматизм – 

глобалістський за своєю суттю, але в той же час легко пристосовується до 

різних національно-культурних контекстів, почасти через активне 

                                                           
415 Соловій Р. П. Феномен виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних 

трансформацій у сучасному західному протестантизмі. Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня д.філос.н., за спеціальністю 09.00.14 – богослов’я. Київ, 2017. С. 2 
416 Сьогодні у світі проживає близько 2,2 млрд. християн, половина з них – католики. URL: http:// 

catholicnews.org.ua/sogodni-u-sviti-prozhivaie-blizko-22-mlrd-hristiyan-polovina-z-nih-katoliki 
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абсорбування елементів локальних культур й інтеграції їх у свій 

богослужбовий корпус і місіонерську практику, почасти – через апеляцію до 

наднаціональних і позакультурних суспільних прошарків групової й 

індивідуальної свідомості. Мова йде також, за визначенням М. Черенкова, про 

«формування нового типу солідарності – транснаціонального типу, який може 

згодом претендувати на заміщення традиційних зв'язків у рамках стійких 

національних і навіть цивілізаційних колективів»417. 

Харизмати не мають єдиного авторитету чи катехизису, в якому їх 

вчення було б викладено у стрункій логічній формі. Їх теологія залишається 

нерозвинутою. Часто можна чути, що особливої доктрини у них бути не може, 

оскільки все, у що вони вірять, опирається на тексти Біблії. Перша, друга і 

третя хвилі «Духу Святого» (виникнення п’ятидесятницьких громад, 

поширення харизматичних проявів всередині існуючих деномінацій, 

виникнення власне харизматичних громад – відповідно), не зважаючи на 

серйозні розходження з ряду питань, пов’язані спільною парадигмою.  

Третя хвиля практично повторює шлях класичного п’ятидесятництва на 

ранніх етапах його історії. Та конкретизація основних доктринальних 

положень харизматів поступово відбувається і піддається верифікації. 

Верифікація має текстуальний характер відсилання до Біблії як сакрального 

носія істини. За визначенням І. Богачевської, це – «догматизоване ядро 

християнського вчення, ядро наративу — Святий Переказ і Святе Письмо» як 

найстабільніший структурний компонент наративу, завдяки чому зберігається 

незмінним зміст Одкровення. Отже, й віросповідні положення харизматів 

базуються навколо наступних біблійних істин: 

1. Біблія є богонатхненним Письмом, одкровенням Бога для людини, 

непогрішимим і надійним керівництвом і джерелом віри, вчення і життя. 

(2Пет. 1:21; 2Тим.З:16). 

2. Існує один істинний Бог в трьох особах Бог-Отець, Бог-Син, Бог-

Дух Святий (Мт. 28:19; Лк. 3:22). 

3. Ісус Христос є Вічним Сином Божим. Він є Богом. (Мт. 1:23). 

4. Бог створив людину праведною, але через непослух Адама в світ 

ввійшли гріх, прокляття і смерть. (Бут. 3:6-24; Рим. 5:12). 

5. Людина може отримати спасіння тільки через віру в Ісуса Христа 

і отримати прощення гріхів завдяки його викупній жертві на Голгофському 

хресті. (Єф. 2:8; Рим. 3:24-25). 

6. Всі, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, 

повинні бути хрещені через повне занурення у воду. (Мк. 16:16, Діян. 2:38). 

7. Хрещення Святим Духом – це дар, обіцяний Ісусом Христом всім 

віруючим. Хрещення Святим Духом йде за народженням згори; його 

знаменням є говоріння іншими мовами і прояв дарів Святого Духа. (Діян. 

2:4.38; Лк. 24:49; 1 Кор.12:1-31). 
                                                           
417 Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. Київ : 

Духовне відродження, 2008. С. 47. 
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8. Вечеря Господня – це таїнство, яке символізує страждання Христа 

і його смерть, а також пророцтво про Його друге пришестя. (1 Кор. 11:26). 

9. Божественне зцілення було обіцяне ще у Старому Завіті і є 

невід’ємною часткою Нового Завіту. (Вих. 15:26; Пс. 102:3; Мт. 8:16,17; Діян. 

5:16; Як. 5:14-16). 

10.  Ті, хто помер у гріхах, не увірувавши в Ісуса Христа, чиє ім’я не 

записане в Книзі життя, разом з дияволом і його ангелами піддадуться вічному 

покаранню і будуть кинуті в озеро вогняне, що горить сіркою. Це і є друга 

смерть. (Мт. 25:46; Мк. 9:43-48; Одкр. 20:11-15, 21:8) 418. 

Крім смислового ядра будь-якого християнської наративної традиції, 

для формування наративної традиції певної конфесії, виокремлюють і 

периферійні (маргінальні) текстові структури, які є гнучкими й здатними 

трансформуватися відповідно до «викликів часу», етнокультурного та 

соціального середовища — адже через них наративна традиція взаємодіє з 

іншими релігійними та культурними дискурсами. Тому у формуванні 

харизматичної теології важливу роль відіграють праці, які були написані 

авторитетними харизматичними служителями. Серед них такі постаті, як 

Кеннет Хейгін – американський харизматичний проповідник, який також 

вважається засновником «Руху віри». Зцілившись від хвороби, Кеннет став 

проповідником. В 1961 році він організував місію «Світовий євангелізм» 

(World Evangelism), в 1974 році — Бібілійну Школу «Рема» (Rhema Bible 

Training Center) в штаті Оклахома. Випускниками цієї Школи стали понад 

10 тисяч кваліфікованих служителів, пасторів, які почали нести послання віри. 

Кеннет Хейгін є автором низки праць («Як бути ведомим Духом Божим», 

«Основи духовного зростання», «Зцілення в Біблії», «Переможна церква», 

«Влада віруючого»), які стали надихаючими для харизматів419.  

Важливу роль у формуванні харизматичної теології відіграв південно-

корейський християнський проповідник доктор Девід Йонгі Чо – почесний 

пастор і засновник найбільшої в світі харизматичної Церкви Повного 

Євангелія Йоідо (Асамблеї Бога)420. Його вчення, як і праці, виявили значний 

вплив на становлення теології харизматичних церков. Першими місіонерами, 

які розповсюджували харизматичне вчення на пострадянському просторі, був 

шведський пастор У. Екман разом зі своїм помічником, випускником 

Біблійного Коледжу «Рема» Карл Густавом. У. Екман проводив служіння, 

маючи вже сформовану теологію, оскільки на той час в Упсалі діяла річна 

Біблійна Школа, яка займалася підготовкою харизматичних пасторів, лідерів 

прославлення, лідерів домашніх груп та інших служителів. У. Екман написав 

низку праць, серед яких – «Віра, яка перемагає світ», що здійснила величезний 

                                                           
418 Офіційний сайт харизматичної Церкви «Прославляння». URL: http://www.praisegod.name/  
419Кеннет Е. Хейгин «Власть верующего». URL:  http://royallib.com/read/eheygin_kennet/vlast_ 

veruyushchego.html#0 
420Дэвид Йонги Чо. URL: http://www.kingdomjc.com/Books/Cho4/00.htm  
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вплив на п’ятидесятницьких служителів, які потім заснували харизматичні 

церкви.  

Приблизно в цей самий час, відлучений за свої сміливі харизматичні 

погляди від п’ятидесятницької церкви О. Лєдяєв, потрапляє на служіння до 

У. Екмана. Під впливом побаченого стилю служіння він засновує рух під 

назвою «Нове покоління». Новий рух потребував і нового вчення. 

Прослухавши сотні касет відомого харизматичного лідера Кеннета Коупленда 

(американського письменника, телевізійного проповідника, засновника 

однойменної Місії, а також послідовника «Руху віри» і «теології 

процвітання»), О. Лєдяєв заснував 4-місячну Біблійну Школу, яка стала 

основою й фундаментом для виховання нових харизматичних пасторів і 

лідерів421.  

Багатоманіття харизматичних церков, зокрема на пострадянському 

просторі, можна поділити на дві групи. Перша – це церкви, які є повністю 

незалежними і формують свою теологію, виходячи із певних переваг, 

уподобань, переживань надприродних божественних ідей тощо.  

Однією з перших харизматичних церков, зареєстрованих на території 

України, була церква «Благодать і любов Христа». Це – харизматична церква, 

яка входить нині до складу Об’єднання Незалежних Християнських 

Харизматичних Церков України, а також є українським філіалом і 

координатором Національної Молитовної Мережі Світового Молитовного 

Центру Колорадо Спрінгс (WPCCS). Отже, фактично з 1992 року починається 

заснування харизматичних громад в Україні. На цей період припадають дати 

заснування таких відомих харизматичних церков як Християнська помісна 

церква «Перемога» (м. Київ), Церква Світової Жатви (м. Київ), потім – Церкви 

Нового Заповіту (м. Миколаїв) та інших. Деякі з них входять до різних 

харизматичних об’єднань, зберігаючи однак при цьому свою автономність, 

інші – залишаються поза ними. В 1994 р. на установчому з’їзді пасторів 

харизматичних церков України «була створена Асоціація, а потім і Об’єднання 

Незалежних Харизматичних Християнських Церков України (Повного 

Євангелія) (ОНХХЦУ(ПЄ)), яке офіційно було зареєстроване 12 січня 

1995 року в Державному комітеті у справах релігій. Більшість церков, які 

входять до Об’єднання сформували свою теологію саме в такий спосіб. Щодо 

теологічної доктрини «Повного Євангелія», то вона вимагає, щоб кожний 

віруючий у своєму житті певною мірою повторив життя Сина Божого. Згідно 

з нею, все те, що виніс Христос, повинно повторитися в житті кожного істинно 

віруючого християнина.  

Вище ми писали про відсутність чітко виписаних теологічних концепцій 

харизматів. Однак, будь-яка догматизація з необхідністю запускатиме 

механізми («стереотип-монотип»), що припускає можливість виникнення 

«харизматизму» як онтологічної складової, внутрішньо іманентної 

                                                           
421 Ледяев А. «Разговор начистоту: 100 вопросов 100 ответов». Авторское издание, 2006. 143 с. 
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християнству і в самому харизматизмі. Відтак питання відсутності укладеної 

богословської концепції в харизматів може відігравати й позитивну роль, 

забезпечуючи його своєрідну гнучкість і виживаність.  

Другу групу харизматичних спільнот складають церкви, які належать, 

до так званого апостольського руху. В основі вчення таких церков лежать 

вчення біблійних шкіл, або праці, розроблені людьми, яких вважають 

апостолами. Зокрема, теологія У. Екмана лежить в основі віросповідної 

діяльності церков «Слово віри», що впливає на тематику проповідей, критерії 

відбору служителів, форму здійснення богослужінь тощо. О. Лєдяєв 

започаткував школу, яку використовують церкви «Нове покоління» в Україні, 

усвідомлюючи при цьому необхідність системного навчання і напрацювання 

власної теології.  

Отже, теологія незалежних харизматичних церков постійно буде 

піддаватися різним змінам, залишивши, ймовірно, основоположні доктрини, 

через які й були сформовані ці церкви. Теологія ж апостольських церков, які 

входять в орбіту служіння певного «апостола», також піддаватиметься змінам, 

виходячи із нових одкровень харизматичного лідера, які й втілюватимуться як 

основа їхніх Біблійних шкіл. 

За роки розвитку харизматичного руху на теренах України, можемо 

спостерігати певні проблеми і ускладнення, у зв’язку з тим, що особистість 

пастора/лідера ставиться вище, аніж створена ним раніше теологія. Це 

стосується, насамперед, об'єднань Посольства Божого й Собору незалежних 

євангельських церков України, або об’єднання церков «Нове покоління» 

(О. Лєдяєва). В харизматизмі, де особа пастора відіграє замало не основну 

роль, його здатність впливати на теологічну, інституціональну трансформацію 

– доволі висока. Пастор великої церкви цілком може бути авторитарною 

особою і заради функціонування церковної машини використовувати 

різноманітні методи: «Як і в будь-якій фірмі, у пастора – абсолютна влада. Він 

змінює співробітників, пропонує нові будівельні проекти й розпоряджається 

бюджетом». 

Харизматичні засновники неохристиянських деномінацій в Україні – 

Аделаджа, Мадава та інші – закономірно стали пізнаваними «особами» 

церкви, відтак церкви частіше асоціюються з конкретним пастором, аніж з її 

організацією. В цьому криються певні небезпеки і ризики, оскільки 

зав’язаність процесу лише на одну особу здатна спричинювати неузгодженість 

подальших змін, непослідовність і безсистемність формування якихось нових 

унормувань, правил тощо. Відтак нерідко, в окремих пасторів формуються 

альтернативні моделі поведінки, пов’язані з власним сприйняттям цілей і 

ресурсів своєї релігійної діяльності. Яскравим прикладом цього може 
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слугувати релігійна діяльність таких представників харизматичного напрямку 

як С. Аделаджа422 чи В. Мунтян423. 

В середовищі самих харизматів також немає єдиної думки щодо 

діяльності тих чи інших церков. Цікавою в цьому контексті є реакція 

Української Міжцерковної Ради на відповідні процеси в харизматизмі. 

Назагал УМЦ – колегіальний орган, до складу якого можуть входити 

об’єднання церков, християнські місії та впливові місцеві церкви. Керівництво 

її нині складають: Головуючий – Борис Гриcенко, Старший рабин Київської 

Єврейської Месіанської Громади, заступники: Андрій Тищенко – Старший 

єпископ Української християнської церкви «Нове покоління», Виконавчий 

секретар – Сергій Убогов, пастор, виконавчий секретар Об'єднання 

християнських євангельських церков «Всеукраїнська Християнська 

Асамблея». Українська Міжцерковна Рада була створена у травні 2003 року з 

метою сприяння зближенню, взаємодії та єдності християнських церков, 

включає в себе 20 членів424. Нею приймається низка документів – резолюцій, 

декларацій, відкритих звернень тощо425. Серед них такі, які засвідчують 

громадянську позицію представників цієї організації, наприклад: Резолюція 

Міжнародного Лідерського Саміту «Роль християнських цінностей у 

формуванні нових соціально-політичних відносин в Україні» (24−25 червня 

2014 року, м. Київ) чи «Резолюція Всеукраїнської конференції Української 

Міжцерковної Ради «Церква у час суспільних потрясінь», «Открытое 

обращение Украинского Межцерковного Совета к братьям по вере в 

Российской Федерации, странах СНГ и русской диаспоре» (02.03.2014), 

Звернення Головуючого Української Міжцерковної Ради у зв’язку із 

сепаратистськими проявами та загрозою застосування збройних сил 

Російської Федерації в Україні (02.12.2013), Звернення головуючого 

Української Міжцерковної Ради щодо масових акцій на підтримку 

євроінтеграції України. Також представники УМР висловлюють своє 

ставлення до тих процесів, які відбуваються всередині певних релігійних 

напрямів. Зокрема, заявою Української Міжцерковної Ради (15.10.2013) було 

піддано критиці діяльність керівника Духовного центру «Відродження» 

Володимира Мунтяна в Україні за його досить одіозні богослужіння, 

направлені на зцілення, вигнання бісів, зняття родових проклять тощо. Щодо 

                                                           
422 В 2009 р. міліція обвинуватила пастора церкви Посольство Боже Сандея Аделаджу в причетності 

до організації заволодіння Кінгз-Кепітал коштами громадян шахрайським шляхом; з 2012 р. Сандей 

Аделаджа перебуває під підпискою про невиїзд; 2013 р. Генеральною прокуратурою України 

затверджений обвинувальний висновок, який спрямований до суду. 
423 Мунтян Володимир – засновник і старший пастор Духовного Центру «Відродження» у 

м. Дніпропетровську з 2002 року. У грудні 2012 – січні 2013 року адепти «Відродження» 

активізувалися. Основна діяльність – цілительство, зняття родових  проклять, що ведуть до 

передчасної смерті, онкологічні хвороби, розлучення, самітність, убогість і нещасні випадки. Його 

діяльність неоднозначно оцінюється пасторами  інших  харизматичних церков. 
424Українська Міжцерковна рада. Офіційний сайт. URL: http://umrada.org/publikatsiji  
425Там само. 
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специфіки такої релігійної форми, то, ймовірно, можна говорити про деяку 

«фольклорну магію», як у її традиційній, так і в сучасних формах. 

Такий тип релігії є характерно прагматичним та орієнтованим на 

досягнення конкретних цілей. У сучасний час тотального прагматизму та 

орієнтованості на успіх, фактично вбираючи в себе елементи з 

нехристиянських символьних систем, релігійних, а чи ні, він також має своїх 

прихильників. Наскільки в подальшому саме «мунтянівський» тип релігійних 

богослужінь набуде привабливості і чисельності в своїх послідовниках – 

наразі сказати проблематично. Відтак, маємо приклади, коли харизматична 

церква стає відособленою, оскільки в основі її вчень постають певні 

ексклюзивні одкровення пастора/лідера, які можуть виходити за рамки 

біблійного розуміння. Скажімо, Андрій Шаповалов, пастор церкви «TCCI» 

(«Transformation Center Church International», Сіетл, США) стверджує, що під 

час їх богослужінь люди бачать пір’я ангелів, на килимах віднаходять 

предмети, схожі на алмази, золотий пил на руках тощо. Однак, заради 

об’єктивності варто зазначити, що більшість харизматичних церков, все ж 

намагаються пояснити і оцінити свій релігійний досвід, ґрунтуючись на Біблії, 

підпорядковуючись суворій кодифікації змісту Святого Письма. Що ж до 

периферійних структур, то вони виконують іншу функцію і здатні, як ми вже 

вище зазначали, трансформуватися, пристосовуючись до суспільних, 

культурних та соціальних змін. За визначенням М. Черенкова: «Євангельські 

церкви за своїми соціально-демографічними характеристиками релевантні 

стану навколишнього суспільства. Інакше кажучи, відбувалися свого роду 

соціальне вирівнювання і соціалізація протестанства»426. 

Отже, смислову сутністю периферійних структур, виокремлену в 

харизматичних вченнях, можна означити в наступний спосіб: 

1. Народження згори, через яке людина відроджується духовно й, 

окрім душевного життя, матиме ще й духовне.  

2. Хрещення Святим Духом зі знаменням говоріння іншими мовами, 

коли Дух Святий з'єднується з духом людини й спричинює слова й звуки, які 

харизмати називають «іншими мовами». Ці «мови» відповідають проблемам і 

потребам людини, оскільки своїм розумом людина не здатна розуміти, а відтак 

– запобігти загрозам і труднощам, що трапляються їй на життєвому шляху. 

3. Договір з Богом (Завіт) через водне хрещення, яке є нічим іншим, 

як обіцянкою Богу доброї совісті. Дана обіцянка людей дається в момент 

прийняття водного хрещення. 

4. Святість, позбавлення всіх шкідливих звичок, мирського способу 

життя й націленість на догодженість Богу своїми вчинками. Стандартом 

святості є Біблія. 

5. Учнівство, яке припускає, що людина є не просто християнином, 

що сповідує Ісуса Христа, але й у всьому наслідує Свого Вчителя – у проповіді 
                                                           
426 Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. Київ : 

Духовне відродження, 2008. С. 492. 



291 

 

Євангелія, молитві, практиці вигнання бісів тощо. Слідувати Вчителеві, 

означає робити все, що робив Ісус Христос.  

6. Дія в дарунках Духа Святого, поділених за троїстим принципом. 

Згідно з харизматичною теологією існує три групи дарунків Святого Духа: 

дари одкровення – мудрість, знання, умінні розрізняти духів; дари сили – віра, 

чудотворіння, зцілення; дари мови – пророцтво, говоріння на інших мовах 

(глосолалія), тлумачення іномов. 

7. Віра в те, що за працю проповіді Євангелія, служіння Богу на 

землі, людина матиме нагороду на небесах. 

8. Віра у вигнання бісів і руйнування проклять. Більшість проблем не 

можна розв'язати психологічним шляхом, харизматичні церкви вірять у те, що 

вигнання бісів з людини автоматично стає основою розв'язання проблеми. 

9. Покладання рук. Харизматичні церкви вірять у те, що через 

покладання рук передається сила Божа, тобто помазання. 

10. Віра в «процвітання». Біблія говорить, що Ісус Христос не був 

жебраком. Відповідно, харизматичні церкви вірять у те, що Бог прагне 

«заповнити всякий нестаток за багатством Своєї слави» (Філіпійцям 4:19).  

11. Зміна свідомості. Віра в те, що позитивне мислення й сповідання 

формує позитивну свідомість, яка надалі формує позитивне бачення427.  

Проаналізувавши основні тенденції в формуванні харизматичної 

теології, можна виснувати, що харизматична теологія перебуває лише в 

процесі становлення. Цей процес не є лінійним і поступальним, що зумовлено 

низкою зовнішніх і внутрішніх факторів: глобалізаційні процеси, які 

спричинюють фрагментарність, кліповість як якісні характеристики 

харизматичної теології, значна диверсифікація харизматичних церков, 

дисперсність їх розташування, відсутність єдиного керівного центру, 

залежність від авторитету пастора/лідера церкви. В ході дослідження було 

конкретизовано ті основні доктринальні положення харизматів, які поступово 

піддаються верифікації і мають текстуальний характер відсилання до Біблії як 

сакрального носія істини. Крім основного смислового ядра, виокремлено 

периферійні (маргінальні) текстові структури, характерні для харизматичної 

теології, які залежать від специфіки формування самої харизматичної церкви, 

є гнучкими й здатні трансформуватися у відповідності до сучасних запитів 

віруючих. 

За умов модернізації та глобалізації, інформатизації та технологізації, в 

яких розгортається такий постмодерний тренд як харизматизм, створювані 

релігійні інститути не завжди можуть вкладатися в рамки ідеально визначених 

типів, виписаних, зокрема, в соціології релігії – виникають нові, які не можуть 

повністю вкладатися в рамки тих типів, які виписані на матеріалі інших 

релігійних прикладів. Крім іншого, в харизматичних церквах це може бути 

пов’язано з постаттю і харизмою самого лідера. Пастор великої церкви може 
                                                           
427 Інтерв’ю з Тищенком Андрієм (Старший єпископ Української християнської церкви «Нове 

покоління»), взяті в період 2017-2018 рр. 
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бути авторитарною особистістю і заради функціонування «церковної машини» 

використовувати різноманітні методи, маючи абсолютну владу. У цьому 

криються певні небезпеки і ризики майбутнього розвитку таких релігійних 

утворень, оскільки прив’язаність процесу лише до однієї особи – пастора, 

лідера, авторитет якого є незаперечний та санкціонований Богом в очах 

віруючих, здатна призводити до неузгодженості подальших інституційних 

змін, непослідовності й безсистемності формування якихось нових 

унормувань, правил тощо. 

Нині суспільна думка, хоча й повільно, але повертається у бік 

усвідомлення того факту, що сучасні харизматичні та євангельські церкви 

постають невід’ємною складовою релігійної мережі України. За даними 

Державного департаменту у справах релігії і національностей Міністерства 

культури України, за 2017 . їх нараховулося 1515 організацій428. 

Сучасні харизматичні церкви проявляють гнучкість змін саме в 

неформальних нормах, оскільки жорстко фіксованої теологічної системи, як 

ми вже зазначали вище, оформленої в догматичні норми, вони не мають. 

Відтак нерідко в окремих пасторів формуються альтернативні моделі 

поведінки, пов’язані з власним сприйняттям цілей і ресурсів своєї релігійної 

діяльності: промовистим прикладом може бути релігійна діяльність таких 

представників харизматичного напрямку в Україні як С. Аделаджа – очільник 

харизматичної церкви «Посольство благословенного Царства Божого для всіх 

народів», чи В. Мунтян, який подає себе апостолом, очолює Духовний центр 

«Відродження» і проводить досить одіозні богослужіння, спрямовані на 

зцілення, вигнання бісів, зняття родових проклять тощо. Щодо специфіки 

такої релігійної форми, то, ймовірно, можна говорити, як зазначалося вище, 

про деяку «фольклорну магію» – як у її традиційній, так і в сучасній формах. 

Такий тип релігії є характерно прагматичним та орієнтованим на досягнення 

конкретних цілей, а не пасивне сприйняття наявності чогось надприродного. 

У наш час тотального прагматизму та орієнтованості на успіх, фактично 

вбираючи в себе елементи з нехристиянських символьних систем, релігійних 

чи нерелігійних, він також має своїх прихильників, апелюючи до «теології 

процвітання» – одного з найпоширеніших учень, якого дотримуються не 

тільки представники харизматичного руху, але й інших конфесій сучасного 

протестантизму. «Мунтянівський» тип релігійних богослужінь, орієнтований 

на задоволення певних потреб, як і перші харизматичні угруповання свого 

часу, – викликає досить неоднозначну реакцію, але знайшов послідовника 

навіть рідновірівського лідера Куровського. Враховуючи його спрямованість 

на «безхристиянську» Європу, можемо означити це явище як спробу 

зародження «четвертої хвилі Духа Святого», коли харизматичні прояви, 

набуваючи іншої, дещо відмінної релігійної форми, зароджуються в 

середовищі вже існуючого інституційного харизматизму. 
                                                           
428 Звіт про мережу релігійних організацій в Україні  станом на 1 січня 2018 року. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0216734-18#n12 



293 

 

Вивчення і аналіз цього явища може скласти окремий напрямок 

дослідження, оскільки сучасний динамічний розвиток засобів масової 

комунікації (соціальних мереж насамперед), а також процеси глобалізації 

уможливлюють швидке інтегрування в життя суспільства новітніх релігійних 

практик, ідей і доктрин – етапи зародження і активізація нових форм 

релігійності відбуваються значно швидше, аніж це було раніше. Як зазначає 

П. Бергер429, церкви, як і інші релігійні організації, що діють в умовах 

«релігійного» ринку, змушені конкурувати між собою. Релігійні сенси стають 

елементом «моди», вплітаючись у механізм ринкових відносин у вигляді 

психологічних тренінгів, курсів особистісного зростання, виховання 

лідерських якостей, різних методик і практик психотерапевтичного характеру 

тощо. Можна зробити припущення, що така тенденція здатна розгорнутися у 

двох напрямах розвитку, або прийняти дві форми: у першому випадку 

зацікавлені особи такого ґатунку «психотерапії» здатні навернутися до однієї 

з тих релігій, елементи якої включені в курс, другий – поступова 

трансформація самої організації відбуватиметься у напрямі більш виражених 

релігійних рис. Відтак поняття, якими ми звикли оперувати і які залишаються 

застосовними до традиційних конфесій, у характеристиці новітніх явищ 

зазнають певних трансформацій. 

Цікавою і суголосною розумінню харизматизму як фундаментальної, 

онтологічної, іманентної християнству складової, як механізму змін в 

християнстві, є думка сучасного філософа-богослова М. Черенкова, який із 

філософсько-історичних позицій розглядає і європейську Реформацію, 

означуючи її як циклічний рух: «Нині у всіх християнських конфесіях 

поширюються ідеї нової Реформації, яка б зробила християнську традицію 

відповідною сучасним соціокультурним та духовним запитам суспільства»430. 

Таким чином, наше розуміння харизматизму і висловлене розуміння ідей нової 

Реформації як рушійної сили християнства збігаються. 

  

                                                           
429Бергер П. Церковь как предприниматель. Общество в епоху плюрализма требует новой стратегии. 

URL: httр://relіgіоn.ng.ru/рeорle/2003-08-06/7_strаtegy.html  l 
430Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. С. 47. 
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Розділ десятий. НОВІ РЕЛІГІЇ В ЇХ ІДЕНТИЧНОСТІ  

З’явившись в Україні наприкінці 80-х-початку 90-х рр. ХХ ст., нові, як 

для неї, релігії за роки свого існування стали елементом українського 

релігійного ландшафту, фактором духовного життя, суб’єктом міжрелігійних, 

навіть державно-церковних відносин, об’єктом постійної уваги з боку 

мас-медіа. Навколо нових релігій йдуть багаторічні дискусії щодо їхньої суті, 

причин виникнення, наслідків функціонування в суспільстві, впливу на 

свідомість особи і спільноти тощо. Особливо гаряче в ЗМІ та експертних колах 

обговорюється питання небезпек і загроз, які нібито несуть з собою нові 

релігійні течії (НРТ). 

Але в контексті ідентифікаційних пошуків сучасних українців природно 

постає питання про відповідність нових релігій процесам індивідуального і 

колективного самовизначення, про адекватне вписування, а врешті і 

вмонтування нових релігійних явищ в релігійну реальність України, про 

здатність НРТ коректувати традиційну релігійність, стаючи певним 

ферментом для посилення ідентифікації традиційних релігійних вірувань. Ці 

питання пов’язані з питанням, яке тривожить багатьох в Україні: Чи дійсно 

НРТ такі вже небезпечні для України в справі ідентифікації українців? Як 

реагувати українському суспільству та державі на їх присутність в 

українському релігійному полі? Як втримати баланс між загальним 

ідентифікаційним національним інтересом держави, законодавством України 

у сфері свободи совісті та вимогами міжнародного співтовариства, 

зафіксованих в різноманітних документах з прав людини, та тими самими 

правами людини сповідувати релігію на власний вибір, а не за вказівкою 

держави, поширеної громадської думки в суспільстві чи батьківської традиції 

віри? 

Виходячи із статистичних даних щодо нових релігій в суспільстві, немає 

підстав ані перебільшувати, ані применшувати їхнє значення ні в житті всього 

людства, ні в житті українського народу. Серед загальної кількості віруючих 

доля прихильників НРТ складає не більше 1,5%431. Близькими є статистичні 

показники і щодо кількості релігійних організацій новітньої орієнтації – до 

5 відсотків432. За оцінками експертів, абсолютна кількість неовірян може дещо 

зростати, але відносні показники будуть залишатися в межах до 10%.  

Враховуючи молодість НРТ та відсутність тривалої віросповідної 

традиції, треба передбачати, що прихильники нових релігій занадто активні в 

сповідуванні того чи іншого вчення, сповнені надмірним бажанням поділитися 

                                                           
431 Див.: Introvigne Massimo. The Future of Religion and the Future of New Religions. URL: //http:// 

www.cesnur.org/2001/mi_june03.htm. 
432 Пораховано за: Таблиця змін мережі релігійних організацій України 1991-2000 рр. // Історія 

релігії в Україні : в 10-ти т. Т.10. Релігія і церква в незалежній Україні. Київ, 2001; Релігійна мережа 

України 1992-2015 років. Таблиця змін за даними на 31 грудня відповідного року // Релігійна 

свобода. 2016. №19. С. 204-212; Релігійні організації в Україні (станом на 1.01.2009-2019 рр.). URL: 

// https://risu.ua/statistika-cerkov-i-religijnih-organizacij-ukrayini_t4242. 
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зі всім світом результативністю своїх духовних пошуків у рамках якоїсь нової 

системи поглядів, агресивно налаштовані щодо тих, хто критикує їх, виступає 

проти їхньої діяльності тощо. Так званий синдром неофіта проявляється в 

певній екзальтації, в незвичних реакціях на події індивідуального й 

суспільного життя. Але з часом нинішні НРТ, долаючи «дитячі хвороби 

зростання», стають респектабільнішими та більш врівноваженими. Вже зараз 

ми спостерігаємо, що настає новий етап у поширенні НРТ в Україні. На зміну 

першому – екстенсивному – етапові приходить інтенсивний, що пов’язаний з 

певною стабілізацією стрімкого зростання кількості релігійних громад, 

некерованому притоку нових віруючих. Зараз головним стає те, чи обрана 

релігія відповідає зовнішнім і внутрішнім потребам людини, чи здатна вона 

дотримуватися всіх тих приписів, які сповідуються даною релігією, жити 

відповідно до релігійно-церковних вимог. Тому нині відбувається відбір 

дійсно віруючих з випадково зайшлих до церкви, настає етап сутнісної 

трансформації вірних, їх якісного внутрішнього зростання, утвердження і 

зміцнення у вірі; організаційного оформлення громад, висування лідерів вже 

українського походження, здобуття себе як інституції серед інших подібних 

інститутів. Все це визначає характер сучасного стану НРТ в Україні, який 

можна кваліфікувати як суперечливий, що детермінований як певними 

успіхами, так і поразками.  

Беручи до уваги достатньо складну ситуацію, в якій перебувають новітні 

релігії в Україні, і яка буде погіршуватися у зв’язку з глобальною економічною 

кризою, бажано виходити з того, що НРТ не постають якимось ексклюзивом 

для релігійного життя України. Тому природно означити своє ставлення до 

них як до будь-якого іншого типу релігійних організацій, які в пріоритетах 

державної політики займають не домінантне місце, які не є головною 

проблемою суспільства. НРТ – це не особливий, а ситуативний сегмент 

нинішньої релігійної ситуації, державно-церковних відносин, щодо якого 

держава демонструє рівноправну і законом визначену позицію: ніяких 

преференцій, але й ніяких дискримінацій чи переслідувань. 

Виділяючи деякі результати присутності НРТ в українському соціумі, 

ми неодноразово наводили докази вітальності неорелігійних явищ433. Але 

присутність НРТ в релігійному полі України актуалізувала і деякі проблеми, 

які пов’язують із наявністю нетрадиційних для України релігій. Частина з них 

є реальними, але частина – уявними, будучи продуктом наших стереотипів, 

необізнаності, конфесійності, а тому потребують особливої уваги науковців. 

Не зупиняючись на тих позитивних речах, з якими пов’язуємо 

присутність НРТ в українському суспільстві434, варто зосередитися на 

викликах, особливо ідентифікаційного характеру, які пов’язані із НРТ. 

                                                           
433 Филипович Л. Культура релігійного життя. Вибрані твори. Київ, 2016. С. 293-367. 
434 Филипович Л. Нові релігійні течії в Україні: загрози уявні і реальні // Нормативно-правове 

регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи. 
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Незважаючи на збільшення кількості неофітів, появу все нових церков, 

НРТ не здатні охопити духовним впливом більшу частину українців, які у 

своїй основній масі залишаються все таки поза конфесіями, ставляться до 

релігії індиферентно, незважаючи на проповідницькі та організаційні зусилля 

як традиційних церков, так і нових течій. Повній адаптації нових релігій до 

українських умов і перетворенню їх на українське духовне явище заважають 

чимало факторів, серед яких домінуючими є інтрарелігійні або 

внутрішньоцерковні проблеми НРТ, що відбивається на їх невизначеному, і 

назагал – невизнаному, статусі в українському суспільстві. В цілому 

українське суспільство й досі не прийняло НРТ (навіть рідновірні спільноти) 

як свої, рідні, природні. Незважаючи на певні успішні спроби організувати 

повноцінне релігійне життя НРТ, вони й досі є маргінальними і не зовсім 

вписаними в культурний контекст України, почуваються чужими в цьому 

середовищі, важко сприймаючи українські реалії. На перших порах неовіряни 

ставилися до своїх громад як до можливості виїхати за межі України, на 

батьківщину НРТ. Міграційні настрої серед них були надто високі. Але з часом 

стало зрозуміло, що всі виїхати в зарубіжжя не зможуть, а тому потрібно 

пристосовуватися до цього життя. Хоч багато неовірян так і живуть, 

перебуваючи в Україні як в еміграції, оскільки їхні сподівання на краще життя 

продовжують бути пов’язаними з країною походження їхнього релігійного 

руху. Все це накладає свій відбиток на взаємини між релігійною організацією, 

напрямом, деномінацією, об’єднанням і державою, суспільством, переважно 

історичними релігіями і церквами. 

Немаловажними для негативного сприйняття НРТ, які не є українським 

явищем (крім рідновірів), виявляється їхня реакція на національні процеси, 

ставлення неорелігій до етнонаціонального сегмента життя. В цілому ж, 

будучи позаетнічними, а інколи й антиетнічними, що не притаманно 

українській ментальності, в умовах відновленої актуалізації етнічного 

фактору, в очах українців посилюватиметься чужість цього явища. Хоча 

позаетнічність НРТ також зазнає змін: все менше є таких нових рухів, які в 

ситуації національного відродження хотіли б набути репутації неукраїнського 

руху, маргіналізуватися, не вписавшись в місцевий контекст. 

Разом з тим, більшість послідовників НРТ, обравши їх як свою 

віросповідність, не зрадили тому першому вибору. Вони залишаються в 

громадах крішнаїтів, буддистів, бахаїв, сайєнтологів, мормонів тощо, 

дорослішають, а то й навіть старіють разом із своїми рухами, приводять туди 

своїх дітей та онуків. Впродовж цих років їх віра лише поглиблювалася, 

удосконалювалася, ставала аргументованішою, богословськи освіченішою. 

Послідовники НРТ – це люди, які постійно вчаться в різних 

релігійних/конфесійних університетах, інститутах, курсах, тренінгах, де, 

самовдосконалюючись, досягають мети свого перебування в громаді – 
                                                           
Зб. Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 березня 2017 р. Львів. Львів : 

Львівська політехніка, 2017. С. 5-10. 
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просвітлення, пізнання істини, злиття з Богом чи Абсолютом, покращення 

своєї людської природи, наповнення любов’ю, розширення свідомості тощо. 

Для послідовника НРТ процес ідентифікації, з одного боку, спрощений, 

оскільки усвідомити свою належність до маргінального руху в умовах 

панування конфесійної більшості, яка сама об’єктивно маркує твою 

непануючу релігійність як «іншого», а з іншого – ускладнений, бо людина має 

віднайти достатньо аргументів, переконливих і доказових, і для себе, і для 

оточуючих, щоб пояснити, чому саме я не з релігійною більшістю, а з даною 

меншістю. Остання, як правило, переслідується, не має рівних прав із іншими 

спільнотами, хоча законодавство стверджує, що всі рівні. Тривале 

перебування в такому спеціальному, специфічному статусі релігійної 

меншини формує певну сектантизацію та сепаратизацію неорелігійних течій, 

а у їх членів – відчуття якоїсь обраності, маргінальності, особливості, 

несхожості. В силу ресурсної слабості НРТ виявилися безсилими відстоювати 

свої інтереси як релігійних меншин. Релігійна свобода, право людини вільно 

сповідувати будь-яку або не сповідувати ніякої релігії не є незворотними, 

духовна стабільність, міцність і єдність соціальної системи, в якій діють 

рівноправно різні релігії не закарбовані на вічно. Розгойдують ситуацію важко 

досягнутого балансу різні організації, зокрема й антисектантські, які 

дезінтегрують суспільство за релігійною ознакою, конфесійною належністю. 

Тому на захист релігійним меншинам прийшли релігієзнавці – природні 

медіатори релігійної сфери, які захистили ці спільноти, утвердили в суспільній 

свідомості думку про рівність всіх незалежно від чисельності та тривалості 

перебування на території України, не дали цим НРТ «скотитися» до стану сект, 

всяк вписуючи їх в українські реалії. 

Нині всі нові релігії в Україні мають віросповідну літературу української 

мовою, в комунікації з українським суспільством – на офіційному рівні, ЗМІ, 

освітянське поле, наукові та публічні заходи – спілкуються українською 

мовою, хоча на перших порах це було проблемою, оскільки вони заходили в 

Україну частіше як іноземні структури в російському перекладі. Богослужіння 

наразі поодиноко починають проводитися українською, хоча вплив російської 

мови все ще суттєвий у внутріконфесійному житті НРТ. 

На жаль, у нас відсутні якісь соціологічні дослідження, які б свідчили 

про ідентифікаційні процеси в НРТ середовищі, про зміни, які відбулися в 

свідомості неовірян з моменту прийняття ними нетрадиційної віри. В 1994-

1995 рр. були проведені такі опитування, під час яких науковці опитали біля 

700 послідовників неорелігій. Тогочасне анкетування продемонструвало 

домінуюче ігнорування з боку опитуваних членів НРТ національних питань, 

слабку власну конфесійну, навіть релігійну визначеність, різку критичність до 

офіційно визнаних церков та їхніх лідерів, конкуренцію між ними. Основним 

мотивом вибору нетрадиційної релігії виступало якесь розмите бажання мати 

духовне життя, пошук індивідуального спасительного шляху, завдання 

власного самовдосконалення тощо. Тоді НРТ продемонстрували стійку анти- 
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або ж яскраву асоціальність: їх не цікавила Україна як самостійна і незалежна 

держава, себе вони не розглядали як частину українського народу, який на той 

час сприймався в етнічному, а не політичному сенсі. 

Українське суспільство мало всі підстави для незадоволення діяльністю 

тих релігійних течій, які не враховували історичної релігійної традиції 

українців, в непритаманній українській ментальності силовій формі 

нав’язували те чи інше вчення, вважали цінності своєї конфесії далеко вищими 

(а то й єдиноприйнятними) за традиційно українські, безпардонно й 

примітивно проводили місіонерську роботу, не поважали українську мову 

тощо. Репутація НРТ, яка і так була не дуже високою, була сильно зіпсована 

через оприлюднення фактів масового фінансового ошукування українців, 

шахрайського заволодіння їхнім майном, коли обманним шляхом вимушують 

працювати на інші держави тощо.  

Гадаємо, що НРТ відчули «дихання зими» у ставленні до них як з боку 

держави, так і суспільства загалом. Вони готуються до ускладнень у своєму 

бутті в українському соціумі, яке стало більш обізнаним (хоч і однобічно) 

щодо НРТ. Нові релігії вже не дивуються негативізму і спротиву державних, 

церковних та частини громадських структур на свої ініціативи. Не здивуєш 

НРТ і антисектантськими виступами ЗМІ. Можна передбачити, що все це 

тільки посилиться: і ворожість та упередженість людей щодо НРТ, і 

невиконання державою конституційних і законодавчих норм у сфері свободи 

совісті, й необґрунтовані обмеження з боку держави на пропаганду неотечіями 

своїх релігійних істин тощо.  

Але ситуація поступово змінюється. Перед НРТ постала проблема із 

самовизначенням: чи ви і надалі будете залишатися чужорідним явищем на тлі 

України, яка поступово зміцнюється як держава, чи переосмислите свою 

невключеність в українську дійсність з усіма її проблемами, Майданами, 

війною, анексіями, кризами тощо. 

За таких умов можна очікувати декількох моделей або стратегій 

поведінки і розвитку НРТ, які вкладаються з усією варіативністю останніх у 

дві основні лінії: відмовна (rejection) й пристосовницька (adaptation). Перша 

стратегія, що базована на неприйнятті, відкиданні цінностей сучасного 

секуляризованого світу, нагадує за своїми формами і методами «релігійну 

революцію»435, наслідком якої буде створення релігійної субкультури, 

інституалізованої чи неінституалізованої, але яка прогнитиме до 

інституалізації. НРТ все більше орієнтуватимуться на практичну корисність й 

результативність. Тому вони мають бути дієвими і тотальними. Цим шляхом 

вже ідуть багато неорелігійних утворень, які розвиваються в межах 

консервативних і фундаменталістських парадигм. В даному випадку, як 
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слушно зазначає Грейс Деві, неможлива «віра без належності», а тим більше 

«належність без віри»436. 

Через свою нечисельність НРТ не здатні будуть продемонструвати 

протест чи боротьбу проти історичних релігій і конфесій, в тому числі й в 

Україні, проти державної політики дискримінації. Хоча є поодинокі спроби 

відстояти свої інтереси та авторитет в судах через відповідні позови, де 

відповідачами постають масмедійні засоби. Але переважна більшість НРТ 

своє невдоволення зафіксує ігноруванням суспільства, ще більшою ізоляцією 

від нього, створенням закритих структур у рамках своїх релігійних об’єднань. 

 Перебираючи у своїй свідомості перелік таких релігійних спільнот 

України, що обрали шлях ізоляції, не можу назвати бодай 2-3 таких. Якби 

загальна політична ситуація була іншою, із тоталітаризацією всіх сфер життя, 

в т.ч. і релігійної, як це відбувається в Росії чи Північній Кореї, тоді, можливо, 

кількість сектантських за своїм характером груп була б більшою. Але і це не є 

запобіжником від переслідувань. Церква Віссаріона, яка заховалася в тайзі 

Красноярського краю Росії, подалі від Москви та центральних органів влади, 

органи все одно віднайшли, а її керівників на вертольотах доставили в Москву, 

арештували і судять. 

Друга стратегія – стратегія «пристосування до секулярності» – мала б 

забезпечити можливість НРТ вижити в складних умовах сучасних 

суспільно-релігійних і міжрелігійних відносин. В нашому випадку, йдеться 

не стільки про секуляризацію, як про українізацію та релігієзацію України. 

Найлегше адаптувалися ті нові релігії, які відносно давно існують в Україні 

і мають певну підтримку, негласну симпатію або нейтральність щодо себе з 

боку суспільства та влади. Ця стратегія, яка домінувала у Європі у другій 

половині ХХ ст. в політиці більшості церков та релігійних організацій, до 

речі, зрештою, на думку більшості експертів, зазнала поразки. Але Україна 

ще не пройшла свого історичного шляху в цій еволюції, тому адаптативна 

стратегія активно використовується НРТ доти, доки ця політика 

приноситиме користь таким релігіям.  

Тільки-но з’являється агресивна критика на адресу НРТ, 

несправедливість у ставленні до них з боку влади чи інших конфесій, 

переслідування своїх послідовників, нові релігії оперативно реагують, 

відкрито протестують – активно чи пасивно, видимо чи невидимо, 

інформативно і юридично, в правовий спосіб, підв’язуючи авторитет 

експертів, науковців, громадських діячів, міжконфесійні ради, міжнародні 

структури. Часто звертаються до судів, які за підтримки своїх іноземних 

братів частіше всього виграють. 

Якщо українське суспільство буде тероризувати НРТ чи робити 

спроби «наїхати» на їхні права, що недавно проявилося в заяві нардепа про 
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необхідність прийняття спеціального закону проти сект437, НРТ та релігійні 

меншості використають всі знані ними і можливі форми й механізми 

захисту. В контексті загальноукраїнських ідентифікаційних процесів, які не 

завершені, НРТ оберуть сторону тих сил, які виступають за демократизацію, 

плюралізацію, декорумпієзацію України. Може, вони і не підуть у відкриту 

опозицію до влади і соціуму, хоч вже і стомились доводити їм свою 

світоглядну нешкідливість, соціальну корисність, навіть український 

патріотизм.  

Суспільство дивним чином вже розділило всі НРТ на ті, які можуть 

існувати в Україні, і ті, які є небезпечними для її духовного і національного 

розвитку. Тому свобода віросповідання все більше залежатиме не від 

законів, які регулюють цю сферу суспільних відносин, а від тих, хто їх 

інтерпретуватиме і застосовуватиме на практиці, від орієнтацій носіїв 

громадської думки, від суб’єктивних преференцій лідерів держави, від 

політики керівників церков і релігійних організацій, на що впливає позиція 

звичайних віруючих, кліру, наукових і громадських інституцій як 

антисектантського, так і об’єктивно-наукового спрямування.  

Виокремлення двох стратегій функціонування НРТ в Україні не 

означає, що не виникатимуть якісь інші моделі, зокрема й суспільно 

небезпечні, які враховуватимуть безліч обставин, зокрема ступінь загальної 

релігійності суспільства, характер державно-конфесійних і міжконфесійних 

відносин, рівень релігійної свободи, тенденції внутрішнього розвитку самих 

релігій, зокрема нових, співвідношення «зрілої» і «незрілої» релігійності438, 

тісно пов’язаних з так званою дорослою чи дитячою релігійністю (не за 

віком, а за внутрішніми сутнісними характеристиками). Чим скоріше НРТ 

здолають стадію «незрілої» і перейдуть до «зрілої» релігійності, тим 

ефективніше вони набуватимуть ознак терпимого, а може й співчутливого 

ставлення до інших релігій та їх носіїв, характеризуватимуться високою 

вимогливістю до свого віровчення і поведінки, соціальною 

відповідальністю і солідарністю. 

Пророковане тотальне панування нової нетрадиційної релігійності на 

фоні постійних попереджувальних меседжів щодо небезпеки нетрадиційних 

і нових вірувань не відбулося, а останні, досягнувши свого кількісного піку 

в середині 90-х рр. м. ст., з часом почали навіть спадати. Не кращі часи зараз 

переживають громади неорелігійного спрямування та їх члени. Приплив 

нових вірян до НРТ дуже повільний, оскільки виявилося, що бути 

послідовником непанівної релігії в Україні не так просто, незважаючи на всі 

законодавчі гарантії свободи совісті та віросповідань. І повального 

захоплення новими релігіями не сталося не тому, що активізувалися 

антисектантські організації в Україні (вони заявили про себе як 

                                                           
437 У Верховній Раді вирішили поборотися з сектами: готується законопроект. URL: https:// 

www.unian.ua/politics/sekti-verhovna-rada-ogolosila-viynu-sektam-novini-ukrajina-11080595.html 
438 Див.: Оллпорт Г. Личность в психологии. Санкт-Петербург, 1998. 



301 

 

інституалізований рух лише в останні 5-7 років) чи українська держава 

відреагувала попереджувальними кроками на заклики ультраправославних 

патріотів. Загалом у світі з кінця 90-х рр. ХХ ст. з’явилася і набирає сили 

тенденція до пригальмування поширення НРТ. Основна причина 

повільності проникнення НРТ в Україну в тому, що нові течії – генетично, 

ментально, культурно не укорінені в житті нашого народу. Вони й досі 

виступають як чужерідний феномен, який ґрунтується не на українській 

матриці, не на українських звичаях, не на українській мові. Він несе в собі 

інакшість, навіть чужість, яку не хочеться опановувати, з якою не виникає 

потреби навіть знайомитися. А в ситуації війни із Росією, яка є основним 

поставником НРТ або їх транзитом через російську мову, а інколи і прямим 

замовником (секта догналітів), нові релігії сприймаються як носії ідеології 

агресивної держави, яка використовує їх для дестабілізації ситуації в 

Україні, до розхитування так важко складеного суспільного консенсусу, для 

обробки свідомості тих українців, які сумнівалися в істинності історичних 

релігій, а тепер задумались над праведністю шляху України до Європи, до 

демократії і свободи. За ці роки втратилася цікавість до іншого, не нашого, 

зростає агресія щодо чужого, ворожого. 

Ця інакшість навіть почала дратувати, оскільки хочеться знайомого, 

зрозумілого, спокійного, впевненого, перевіреного, устабілізованого світу. 

Прагнення до стабільності надзвичайно зростає в ситуації війни і 

соціального неспокою. Хвиля активного експериментування в духовній 

сфері сходить нанівець, суспільство досить обережно ставиться навіть до 

незначних реформ у традиційних течіях і церквах. Все більше людей 

схиляється до традиційних форм релігійності, сприймаючи поодинокі 

зацікавлення новітніми формами релігійності як тимчасове і невизначальне 

явище. В ситуації екзистенційних максим між життям і смертю множинність 

думок, варіативність духовних пошуків втрачає свою актуальність. 

Суспільство саме відпрацьовує захисні механізми. А тотальне заборонство 

на існування нових релігій з такою знайомою «застережливістю» і 

широкомасштабною боротьбою із «зловредними явищами» тільки зміцнить 

нові релігії в бажанні протистояти монополізму однієї ідеології, однієї 

точки зору.  

Перед НРТ України, які тільки-но почали переосмислювати свій 

статус в Україні як частину релігійного життя (хоч і як релігійні меншості), 

стоять великі завдання з визначення себе як певної релігійної спільноти, яка, 

хоч і має корені за межами України, але функціонує в межах держави 

Україна, серед українців і сама складається із громадян України. Це 

спільнотне самоусвідомлення себе як української релігійної громади 

базується на індивідуальній ідентифікації кожного члена, що сприймає себе 

частиною вселенської церкви/умми/ашраму/сангхи/тощо, який покликаний 

розділяти основи віри, почитати святині, бути моральним, жити за 

встановленими правилами і бути громадянином тієї земної Батьківщини, 
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яку він, як духовна істота, обрав для свого втілення. Кожна епоха формулює 

свої виклики, Від того, які відповіді віднайде людина будь-якої традиції, в 

т.ч. і новітньої, нетрадиційної для даної країни, духовний розвиток людства 

триватиме. Окремі релігійні напрями можуть зникати, трансформуватися, 

перероджуватися, з’єднуватися, утримуючи в собі потенційні небезпеки для 

культурної і духовної тожсамості (ідентичності) народу і держави. Але 

загалом всі ці процеси свідчитимуть про вітальність релігії, в тому числі й 

через появу, розвиток нових її форм. 
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Розділ одинадцятий. КОМБІНОВАНИЙ ХАРАКТЕР 

РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МУСУЛЬМАН УКРАЇНИ  
 

Сучасне українське суспільство характеризується кардинальними 

змінами ідентичності, що відбуваються як на рівні суспільства та груп, що 

його складають, так і на рівні включеності певних груп у загальну систему 

взаємодій. На ці зміни впливає, безумовно, низка різноманітних факторів, а 

саме: світові процеси глобалізації, розвиток держави, постання в Україні 

зрілого і відповідального громадянського суспільства, російська агресія на 

Донбасі та анексія Криму й інші виклики сьогодення. Це – складна діалектична 

система взаємовпливів цілісності, «тотожності самим собі» соціальних, в тому 

числі й релігійних, спільнот, а також маргіналізація цих процесів. 

Ідентифікація є одним з реальних механізмів соціалізації індивіда, що має свій 

прояв у прийнятті їм соціальних ролей, засвоєння соціокультурних зразків та 

моделей поведінки.  

Враховуючи те, що ідентичність є складним явищем, яке має різні 

прояви згідно тих соціальних ролей, які «проживає» людина і які знаходяться 

в постійному процесі змін під впливом різних факторів, об’єктивне вивчення 

її складових вимагає дотримання певної низки умов: 

– розуміння залежності потенціалу ідентичності від реальних соціально-

політичних факторів; 

– розуміння того, що глибина і характер взаємовпливу і співвідношення 

різних ідентичностей залежить від особливостей (регіональних, етнічних, 

релігійних, соціальних, політичних тощо) різних груп населення; 

– визнання того, що множинність ідентичностей в релігійній свідомості 

може створювати різні варіанти: від домінування однієї ідентичності над 

іншими до гармонійного їх поєднання. 

Усе це стосується і вивчення ідентичності мусульман України, які мають 

не тільки спорідненість, але й певні відмінності від мусульманського 

населення інших країн. Сучасна Україна належить до тих європейських країн, 

які мають власне корінне мусульманське населення і свою релігійну 

ідентифікацію, а, з іншого боку, внутрішні державні та глобальні світові 

процеси починають впливати на вибір українськими мусульманами 

національної громадянської ідентифікації.  

У другому десятилітті ХХІ ст. відбулося істотне зрушення: замість 

протистояння ліберальних і консервативних ідей, судячи з усього, на 

політичну та ідеологічну авансцену висувається масштабний конфлікт, 

пов’язаний із визначенням ідентичності. Це також ще більше робить 

актуальним дослідження такого феномену як релігійна ідентичність. 

Але яким же є механізм самовияву цього феномену – ідентичності? 

Український історик В. Ткаченко у своїй статті «Ідентичність у добу 

глобалізації» зазначає: «Терміни «ідентичність» й «політика ідентичності» 
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мають порівняно недавнє походження. Сам термін «ідентичність» вперше 

популяризував Ерік Еріксон у 1950-ті рр., а от розуміння особливої «політики 

ідентичності» набуло поширення хіба що в 1980-1990-х рр. Тож поняття 

ідентичності нині витлумачується досить широко: в одних випадках йдеться 

про соціальні категорії чи ролі, в інших – стосується фундаментальної 

особистісної інформації. В останньому контексті ідентичність, власне, 

існувала завжди»439.  

У свою чергу, відомий радянський дисидент Натан Щаранський, 

протестуючи проти того, щоб розглядати ідентичність як протилежність 

свободи, джерело конфлікту та загрозу мирові, наполягає: «Не тільки міцні 

ідентичності життєво важливі для індивідів, котрі мають надію прожити 

сповнене сенсу життя, вони [ідентичності] є суттєвими для здатності 

демократичної нації захистити її свободи… Дуже далекі від того, щоб бути 

ворогами, свобода та ідентичність є соратниками, що підтримують один 

одного в боротьбі проти зла»440. 

Ми можемо, аналізуючи це явище, прийти висновку, що ідентичності – 

це спосіб буття людей у тих чи інших спільнотах. Враховуючи розмаїття 

ідентичностей, все ж таки необхідно зазначити, що найзначущими для 

самоідентифікації людини у світі є національна, етнічна та релігійна 

ідентичність (за умови, що людина є віруючою). На це звертає увагу 

британський політолог Ентоні Сміт у своїй праці «Національна 

ідентичність»441. Саме релігійні, національні та етнічні ідентичності здатні 

охоплювати більше ніж один клас у спільноті, створеній на їхній основі. 

Релігійні спільноти дуже часто тісно пов’язані з етнічними 

ідентичностями. Тим часом як християнство, іслам, буддизм та більшість 

інших релігій в сучасному світі прагнуть переступити і навіть скасувати 

етнічні кордони, межі більшості релігійних спільнот збігаються з межами 

етнічних груп. Етнічну та релігійну належність як види культурної 

колективної ідентичності необхідно розрізняти, хоч вони мають багато 

спільних рис. Обидві визначаються подібними культурними критеріями 

класифікації й часто перекривають і посилюють одна одну. Поодинці або 

разом вони можуть мобілізувати й підтримати міцні спільноти442. 

В сучасному світі релігійна ідентичність має інший характер, ніж 

декілька сотень років тому. Для Європи зниження ролі релігії починається у 

другій половині ХVII ст. після релігійних війн, а з ХІХ ст. релігійна ідеологія 

зустріла серйозну конкуренцію з боку ідеологій світських, які мали і 

національне забарвлення. Саме з цього періоду поступово створюється не 

                                                           
439 Ткаченко В. Ідентичність у добу глобалізації // Світогляд. 2019. № 6. С. 54. 
440 Sharansky N. Defending Identity. Its Indispensable Role in Protecting Democracy. New York : Public 

Affairs, 2008. Р. XI. 
441 Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Пер. з англ. П. Таращука. Київ : Основи, 1994. 224 с.  
442 Бистрицький Є., Пролеєв С. та ін. Національна ідентичність і громадянське суспільство. Вид. 2-

ге, допов. Київ : Дух і Літера, 2018. C. 154. 
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тільки баланс релігійної та етнічної ідентичностей, але й гармонійне 

поєднання з національною громадянською ідентичністю у поліетнічних 

країнах. 

Ісламська релігійна ідентичність історично мала несекулярний головний 

і стрижневий характер по відношенню до всіх інших ідентичностей (етнічної, 

політичної тощо), і саме до неї традиційно апелювали всі політичні і соціальні 

сили в ісламському світі. Ісламська ідентичність протягом століть зберігала 

свою гомогенність, стабільність і цілісність, на відміну від ідентичності 

європейських народів, яка в умовах глобалізації значно більше розмивалася. 

Але є суттєва різниця між ісламською ідентичністю в Європі та Україні. 

У західноєвропейському просторі відбувається «зустріч» двох досить 

несхожих культур – ісламської та європейської – внаслідок масових 

мусульманських міграцій у другий половині ХХ – початку ХХІ століть на 

європейський континент. Ідея інтеграції мусульман у західне суспільство з 

самого початку прогнозувала розвиток за декількома напрямками: від синтезу 

ісламу і здобутків європейської цивілізації, тобто ісламу ліберального і 

світського, до відмови від будь-якої інтеграції у західну цивілізацію і повної 

релігійної ізоляції. 

В Україні склалася зовсім інша ситуація, яка пов’язана з тим, що 

переважна більшість мусульман не є емігрантами, а українськими 

громадянами, які багато поколінь живуть поруч з представниками інших 

релігійних та етнічних спільнот або, як кримські татари, є корінним етносом. 

Водночас є хибним уявлення, яке ще досі можемо спостерігати навіть у 

наукових дослідженнях, де українська мусульманська спільнота розглядається 

як унітарне явище всеукраїнського масштабу. 

Ісламська ідентичність в Україні є однією з різновидів сучасних 

релігійних ідентичностей, яким притаманні множинність, гетерогенність та 

мінливість. Українські мусульмани ідентифікують себе за допомогою 

численних і різнорідних, іноді конфліктних ознак – ідеологічних, етнічних, 

лінгвістичних, регіональних та інших. Під впливом ідеологічного розмаїття, 

яке у вигляді впливів тих чи інших зарубіжних і міжнародних організацій, 

різних поглядів авторитетних ісламських богословів та місцевих 

мусульманських лідерів місцеві громади отримують у деяких випадках 

конфліктуючі уявлення як про догматику й обрядовість ісламу, так і про 

суспільну роль цієї релігії. Так, наприклад, дослідники фіксують різні впливи 

на українських мусульман як турецької, так і арабської версій ісламу, як 

суфійських тарикатів, так і консервативні впливи салафітів. Враховуючи те, 

що українська система ісламської освіти поки що не сформувалася, такі 

процеси будуть і надалі впливати на особливості ісламської ідентичності 

мусульман України. Тому часто іслам певної групи сприймається як 

«правильний», а чи ж «неправильний». Це залежить від того, чи знаходиться 

той, хто оцінює, всередині або поза відповідною спільнотою, етнічною або 

соціальною групою або поколінням. Так чи інакше, жодна спільнота або 
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духовний центр не може монополізувати релігійне життя мусульман, однак, 

водночас це сприяє здрібненню їх і появі напруженості у відносинах між 

різними інституціями. 

Після анексії Криму Росією та окупації окремих територій українського 

Донбасу російськими військами, тобто тих територій, де проживало найбільше 

українських мусульман, зараз ми не маємо достовірних даних стосовно 

кількості мусульман в Україні. Якщо перед початком російської агресії у 

2014 році дослідники оцінювали цю кількість у межах 300-500 тисяч вірян, то 

зараз досить важко оцінити те, скільки мусульман знаходиться на 

підконтрольній Українській державі території. Можливо ця цифра ледь сягає 

100-150 тисяч вірян. Немає достовірних даних і стосовно кількості мігрантів з 

мусульманських країн, унаслідок чого оцінка максимальної чисельності 

мусульман є вкрай проблематичною. Всі ж намагання підійти до цієї 

проблеми, використовуючи виключно етнічний принцип, вважаються 

сумнівними. Велика кількість тих, хто є етнічно з тих національних спільнот, 

які раніше традиційно були мусульманами, зараз є індиферентними до релігії 

або змінили віру своїх предків, а серед сучасних українських мусульман є й ті, 

хто етнічно походить зі слов’ян. Це також вносить певні особливості у 

співвідношення етнічної та релігійної ідентичності серед мусульман України. 

Особливістю є також і те, що, хоча переважна більшість українських 

мусульман є сунітами, на території нашої країни історично не сформувалося 

єдиної адміністративної системи управління. На початку 2014 року було 

офіційно зареєстровано 7 духовних мусульманських центрів: Духовне 

управління мусульман Криму (ДУМК), Духовне управління мусульман 

України (ДУМУ), Духовне управління мусульман України «Умма» (ДУМУ 

«Умма»), Духовний центр мусульман України (ДЦМУ), Релігійне управління 

незалежних мусульманських організацій України (РУНМОУ) «Кримський 

муфтіят», Духовний центр мусульман Криму (ДЦМК) та Всеукраїнське 

духовне управління мусульман «Єднання». 

Унаслідок російської анексії Криму та окупації деяких районів 

Донецької і Луганської областей Духовне управління мусульман Криму 

(Сімферополь, АР Крим), Духовний центр мусульман Криму (Євпаторія, АР 

Крим), Духовний центр мусульман України (Донецьк) та Всеукраїнське 

духовне управління мусульман «Єднання» (Макіївка Донецької області) 

опинилася поза правовим полем України і пішли шляхом колаборації з 

окупаційними адміністраціями. ДУМК перереєструвалося за російським 

законодавством, ДЦМК, який було створено за підтримки ДУМУ і був його 

сателітом, заснував маргінальне Центральне духовне управління мусульман 

«Таврійський муфтіят», а ДЦМУ та ВДУМ «Єднання» фактично припинили 

своє існування як українські ісламські організації і продовжують свою 

діяльність у вигляді «донецьких муфтіятів», які зорієнтовані на Росію. Це 

відбулося внаслідок саме співпадіння релігійної і етнічної (переважно 

татарської) ідентичності та тяжіння до євразійської і відсутність такої 
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ідентичності як українська національна або громадянська. Майже таким же 

шляхом, але пасивної «аполітичної» колаборації намагалися рухатись і 

представники ДУМУ у Донецькому регіоні, але їх фактично відтіснили інші 

групи, які пішли на більш активну співпрацю з окупантами. Єдина група 

мусульман, яка не пішла на колаборацію і з самого початку російської агресії 

займала позицію активної підтримки цілісності і незалежності України, були 

представники Духовного управління мусульман України «Умма» на чолі з 

муфтієм Саїдом Ісмагіловим. Саме вони виявилися спроможними гармонійно 

поєднати всі зрілі ідентичності – ісламську, етнічну та національну. 

На підконтрольній Україні території продовжують свою діяльність 

ДУМУ, ДУМУ «Умма», РУНМОУ «Київський муфтіят», а також 

зареєстроване наприкінці 2017 року Духовне управління мусульман 

Автономної республіки Крим (ДУМ АРК) і незначна кількість незалежних 

мусульманських громад, що не входять до жодного з духовних управлінь. 

Незалежні мусульманські спільноти з’являються переважно з 2000-х років у 

Криму та інших частинах України. Вони пов’язані переважно з діяльністю 

«Хізб ат-Тахрір аль-Іслямі», соціально активним ісламським 

традиціоналізмом (салафійя) і шиїзмом (центр «Бейт аз-Загра» в Луганську). 

Найбільш відомими є «Аль-Іхляс» (Київ) на чолі з шейхом Шакіром Яхьяєвим, 

а також громада «Прямий шлях» (Одеса). Саме таке поділення мусульманської 

умми досить чітко показує і співвідношення трьох ідентичностей – ісламської 

релігійної, етнічної та національної громадянської у вірних. Аналіз дозволяє 

виділити чотири варіанти прояву такого співвідношення в мусульманській 

уммі України. 

Перший варіант – це домінанта релігійної ідентичності в ідеології та 

усвідомленні віруючих мусульман. На цій позиції стоїть Духовне управління 

мусульман України на чолі з шейхом Ахмедом Тамімом. Ідеологія цього 

центру пов’язана з рухом ал-Ахбаш (хабашизм). Себе хабашити відносять до 

шафіїтів, правової школи, що має поширення в арабських країнах Близького 

Сходу та Північного Кавказу443. Хоча треба зазначити, що історично 

мусульмани України орієнтувалися на іншу правову школу – ханафітів.  

Підкреслена аполітичність і навіть індиферентність до розбудови 

держави Україна та громадського суспільства і постійна необґрунтована 

критика на адресу інших ісламських духовних центрів стали додатковим 

фактором домінування у представників об’єднання ДУМУ релігійної 

ідентичності, розмивання етнічної та дистанціювання від національної 

громадянської ідентичності.  

Превалює мусульманська релігійна ідентичність і у більшості 

незалежних громад, які стоять на позиціях салафізму, але у деяких вона часто 

доповнює або співпадає з етнічною складовою внутрішньої ідентичності. 

                                                           
443 Брильов Д. Українські мусульмани між релігією і політикою // Антропологія релігії: порівняльні 

студії від Прикарпаття до Кавказу / Уклад. К. Ванпер, Ю. Буйських. Київ : Дух і Літера, 2019. C. 331. 
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Щодо національної громадянської ідентичності, то аналіз засвідчує практично 

її відсутність у членів цієї групи мусульман.  

Другим варіантом є домінанта етнічної ідентичності над релігійною 

ісламською з нехтуванням національної громадянської. Це є характерним для 

РУНМОУ «Київський муфтіят», який виник у 2007 році з ініціативи татарської 

спільноти Києва. Його очолює Канафія Місбахетдінович Хуснутдінов. До 

цього управляння входять переважно поволзські татари, які вбачають в ісламі 

риси, які характеризують їх етнічне походження.  

Третім варіантом можна вважати ДУМ АРК, де спостерігається більш 

гармонійне співвідношення релігійної ісламської ідентичності з етнічною 

кримськотатарською. Такою спостерігається тенденція поступового 

усвідомлення себе громадянами України, які несуть відповідальність за її 

цілісність і розвиток. Цьому сприяє тісна співпраця цього управління з 

Меджлісом кримськотатарського народу. 

І, нарешті, четвертим варіантом можна вважати позицію ДУМУ 

«Умма» на чолі з шейхом Саїдом Ісмагіловим. Події Революції Гідності і 

війни на Сході України чітко показали, що саме серед віруючих, що 

об’єдналися навколо цього духовного управління, досить гармонійно 

поєдналися ісламська релігійна, особистісна етнічна та національна 

ідентичності з усвідомленням своєї відповідальності за країну та активною 

громадянською позицією. Це має свої прояви в подіях на Майдані під час 

Революції Гідності, участі у бойових діях та допомозі фронту, волонтерстві, 

капеланському служінні та інших формах соціальної активності. Багато з 

віруючих користуються в повсякденному житті українською мовою, 

приймають участь у важливих культурних і громадських заходах і 

пишаються тим, що вони є громадянами України. Це призводить до 

необґрунтованої критики такої відкритої і відповідальної національної 

позиції з боку «аполітичного» ДУМУ та його очільника Ахмеда Таміма та 

звинувачення ДУМУ «Умма» та шейха Саїда Ісмагілова в ісламізмі, тобто 

політизації іслама. Звучить це доволі наївно, тому що відбувається підміна 

поняття «активна громадянська позиція», яка полягає саме в усвідомленні 

відповідальності за свою країну, на «політизацію ісламу». За цією логікою, 

будь-які зусилля віруючих мусульман у захисті своєї країни та її розбудови 

є «політизацією релігії», що не відповідає навіть головним принципам 

ісламу. Як зазначає українська дослідниця Т. Калениченко, «під 

політизацією релігії треба розуміти прояв зв’язку політики й релігії. Тобто 

політизація релігії має на увазі тісний контакт із політикою та владою 

зокрема, залучення релігійних акторів до політичного процесу, що може 

доходити до маніпуляцій, прямих втручань, політичних закликів тощо як на 

особистому рівні, так і на рівні публічних маніфестацій»444. 

                                                           
444 Калениченко Т. Точка (не)єднання. Потенціал та виклики «мостового капіталу» релігійного 

середовища України // Антропологія релігії: Порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / Уклад. 

К. Ваннер, Ю. Буйських. Київ : Дух і Літера, 2019. С. 390. 
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Позиція ДУМУ «Умма» не є політично забарвленою, а є виключно 

соціально відповідальною, з усвідомленням себе як частини зрілого 

громадянського суспільства України. Саме така позиція отримала свій 

прояв у 2016-2017 роках, коли саме ДУМУ «Умма» ініціювало прийняття 

«Хартії мусульман України» та «Соціальної концепції мусульман України». 

Вперше в історії нашої держави мусульманами було заявлено, що вони – 

«невід’ємна частина українського суспільства»445. У «Соціальній концепції 

мусульман України» чітко зазначено базовий принцип – «поміркованість 

ісламу як віддаленість від крайнощів»446, а пріоритетом мусульманської 

громади України є «боротьба проти корупції, несправедливості, тиранії, 

дітовбивства, невігластва та інших негативних явищ у суспільстві та 

державі»447.  

У цьому ґрунтовному документі є розділ «Іслам і патріотизм», у якому 

виділені наступні положення: «Ідеї патріотизму, тобто любов до 

Батьківщини в межах, дозволених шаріатом, не суперечить засадам ісламу 

– поки не загрожує асабією, тобто національною, расовою та іншою 

нетерпимістю. Громадянство мусульмани розуміють як соціальну 

спільність, а не як виняткові кревні зв’язки. 

Мусульмани України обстоюють збереження та розвиток 

національної ідентичності та мови. Вони підтримують українську мову як 

єдину державну, а кримськотатарську – як мову корінного народу Криму, 

підтримують культуру та традиції національних меншин України. 

Захист Батьківщини – громадянський обов’язок мусульманина, бо 

служить інтересам захисту його честі, власності та сім’ї»448. 

Фактично у цьому документі зазначено, що релігійна ісламська 

ідентичність не тільки не суперечить національній та етнічній, а навіть 

навпаки – гармонійно з нею поєднується. Про це також пише відомий 

український дослідник ісламу Михайло Якубович у своїй книзі «Від 

Майдану до АТО: Українські мусульмани в умовах військово-політичної 

кризи (2013-2016)»449. 

Таким чином, необхідно зазначити, що ісламська ідентичність в 

Україна не є однорідною і має комбінований характер під впливом різних 

ідеологічних, етнічних, соціальних, політичних та інших факторів. Це 

створює складну систему множинності та співвідношення релігійної, 

етнічної та національної громадської ідентичностей у представників різних 

спільнот мусульманської умми України. 

                                                           
445 Хартія мусульман України // Ісмагілов С. В., Якубович М. М. Ісламознавство: Навчальний 
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Висновки. ЕТНОКОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  

ЗА УМОВ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ  
 

В умовах відкритості культурного простору й різноманіття етнічних, 

релігійних, політичних, мовних та інших ідентичностей особливо актуальним 

стає вибір, перед яким постають і окремі особистості, й цілі народи, 

намагаючись визначити самих себе в минулому, сьогоденні й майбутньому 

континуумі. Таких виборів існує велика кількість, в якому віднайти саме свій 

буває дуже непросто. Труднощі пошуку переживають не тільки молоді нації, 

які з'явилися своїми державами на карті Європи зовсім недавно в результаті 

розпаду ряду імперій, зокрема СРСР чи Федеративної Югославії, але й вже 

сформовані державні нації (наприклад, чехи і словаки, каталонці). 

Більшість європейських народів, національна ідентифікація яких 

завершилася ще в епоху буржуазних революцій, нині, у зв'язку із могутніми 

міграційними потоками та євроінтеграційними процесами, намагаються по-

новому визначити свою тотожність. З одного боку, відбувається усвідомлення 

себе як спільнот, які давно означені в певному етнокультурному просторі, але 

зазнають активних втручань, інокультурних впливів різноманітних елементів 

(расових, етнічних, мовних чи релігійних), а тому вимушені враховувати і 

включати нові складники до усталених національних спільнот. З іншого ж 

боку – державні нації постали перед викликом міжнародної спільнотності, в 

межах якої потрібно визначити свою зовнішню належність як 

загальноєвропейську.  

Але навіть ті з них, що проголосували за членство в Європейському 

Союзі, досить неоднозначно сприймають нову ідентичність, протестуючи 

проти спроб знищити або послабити статус своєї унікальності. Не тільки 

суспільство й суспільні групи, але й людина як особистість, як носій певного 

світогляду, як представник якогось етносу, як віруюча тієї або іншої конфесії 

не бажає приносити свою специфіку в жертву уявним (подеколи міфічним) 

спільнотам. Грецький архієпископ Христодоулос в одній із своїх праць 

слушно підкреслював: «Ми насамперед є греками й православними, а лише 

потім – європейцями». Свого часу предстоятель УГКЦ кардинал Йосиф 

Сліпий в розмові із папою Павлом VІ наголосив: «Ми не для того стали 

католиками, щоб перестати бути українцями». 

На відміну від більшості європейців, які намагаються знайти гармонію 

між своєю мікро- і макроідентичнісгю, народи колишніх радянських 

республік, у т.ч. й українці, розриваються між втраченою макро- (радянською) 

і ненабутою мікро- (національною) тотожностями. Самовизначення більшості 

народів – через свідомо зруйноване, а тому ослаблене почуття національного 

– збіглося за часом з орієнтаційними пошуками у світі макропріоритетів. Для 

українців це озвучено як проєвропейський або проросійський дискурс 

розвитку. І хоча останній з часу Революції Гідності, анексії Криму та війни на 

Сході України істотно послаблений, однак все ще існує небезпека реваншу – 
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повернення в політичне поле сил, які переорієнтують вектор зовнішньої 

політики, що болісно відіб’ється на соціально-економічному статусі України. 

Ще складнішою є сфера культури й духовності, що і досі переживає 

масштабні трагедії й кризи, ніяк не звільниться від пострадянщини і 

русофільства. Не одне покоління українців буде втягнуте в ці цивілізаційні 

розлами. І досі, в роки вже понад 5-річчя війни, українське суспільство 

демонструє свою неоднорідність у своєму цивілізаційному виборі. Напрочуд 

живучою (особливо серед мешканців Східної й Південної частини України) 

виявилася пам'ять про «братерство слов'янських народів», про їхнє нібито 

спільне історичне минуле. За результатами соцопитування, які постійно 

проводить Український центр економічних і політичних досліджень ім. 

О. Разумкова, кількість тих українців, які підтримують пріоритетність 

розвитку відносин з Росією або з країнами Європейського Союзу, майже 

однакова. Але часто українське розуміння своєї ідентичності – європейської 

або спільнослов'янської – обмежене земним бажанням позбутися життєвих 

незгод, бідності, невпорядкованості, непевності за рахунок чужих, а не своїх 

власних ресурсів. 

Європейська ідентичність у свідомості звичайного українця усе більше 

пов'язується не стільки з «ворожим» військово-політичним блоком НАТО, а з 

тією загальнокультурною й політичною спадщиною, що спільно створювалася 

європейськими народами, пов'язаними між собою не тільки територією, а й 

спільною історією, такими загальнолюдськими цінностями, як демократія, 

свобода совісті, права людини. 

Серед перерахованих надбань людства цінність релігійної свободи є 

неминущою, оскільки визнається однією з базових гуманітарних свобод, 

найпершим правом людини на свободу переконань, у т.ч. і релігійних. Свобода 

релігії як складова частина свободи совісті лежить в основі багатьох 

конституцій, декларацій, хартій, угод, шанованих у демократичних 

суспільствах. Одержавши релігійну свободу разом з державною незалежністю, 

Україна, яка переживає інтенсивний етап своєї мікро- і макроідентифікації, 

перебуває в замішанні: чи радіти подарунку, чи відмовитися від «дарованого 

коня». З одного боку, свобода релігії сприяє росту кількості віруючих людей і 

релігійних організацій, створює можливості для нічим не обмеженого й ніким 

не контрольованого сповідання віри, дозвільно впливає на всебічну діяльність 

Церкви в суспільстві тощо. А, з іншого боку, саме свобода релігії привела до 

появи альтернативних традиційним віросповіданням нових релігій, які активно 

займаються місіонерством, проповідують неукраїнські ідеї й цінності, 

відбираючи потенційних парафіян в історично вкорінених Церков, і, 

враховуючи свої фінансові можливості, претендують не тільки на духовну, але 

й політичну владу в країні.  

Цим самим, на думку традиціоналістів, руйнується багатовікова єдність 

національного та релігійного, які повинні збігатися, а відтак – і підтримувати 

один одного. Досі в суспільній свідомості панують стереотипи: якщо ти 
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українець, то ти повинен бути православним, якщо поляк – то католиком, якщо 

німець – то лютеранином. Будь-які відхилення від заданої схеми трактуються 

як історичний курйоз, випадковість, недогляд і слабкість влади, що призводить 

до хаосу в релігійній сфері, в освіті та вихованні. Отже, основний аргумент 

противників свободи релігій зводиться до того, що ця свобода загрожує 

етнорелігійній ідентичності, що вона спеціально нав'язана Україні тими, хто 

хотів би зламати дух народу, відірвати його від «віри батьків». 

Нині дійсно такий звичний для епохи модерну збіг (тотожність) 

національнісності й релігійності все більше втрачається. Історичні нації Нового 

часу, які базувалися на сильному етнічному началі, перетворюються на 

постмодерні поліетнічні сукупності людей, будучи лише політично 

об'єднаними в рамках сучасної держави й існуючими в основному в нашій 

свідомості (уявленими, за Б. Андерсоном). Те ж стосується й релігійності, яка 

стає все менше конфесійно означеною і воцерковленою та все більш 

синкретичною й неінституалізованою або ж взагалі нерелігійною. Але хіба в 

цьому винувата релігійна свобода? 

Традиції свободи релігії в Україні не мають такої давньої історії, як в 

інших європейських країнах. Існуючий баланс релігій і Церков в Європі – 

результат європейського досвіду. Релігійна історія українського народу – інша. 

Україна, без сумніву, перебуває в сфері впливу Східного християнства, його 

культури, символів, типу мислення, способу життя чи обрядової практики. 

Однак її релігійне життя збагачене не тільки православною традицією. Здавна 

тут проживали католики, греко-католики, протестанти, мусульмани, іудеї, 

навіть буддисти. Співіснування на єдиному духовному просторі не завжди було 

мирним. Відомі факти конфесійних протистоянь (між язичництвом і 

християнством, православними й іншими християнськими Церквами), між 

самими православними, деякі з яких продовжуються й дотепер. Для вирішення 

цих протиріч пропонуються різні сценарії.  

Одні вважають, що лібералізм і демократія в духовних справах – не 

кращий варіант розвитку подій. У пошуках аргументів вони звертаються до 

історії, вважаючи, що саме потурання з боку Католицької Церкви, яка вчасно не 

припинила протест проти себе в особі Лютера, призвело до релігійних воєн і 

переслідувань за віру. То ж навіщо тягнути Україну в таке історичне минуле, 

результатом чого зрештою стало загальне охолодження європейців до віри? 

Релігійна свобода й національно-релігійне відродження, з погляду 

традиціоналістів, несумісні.  

Але існує інша думка. Та ж історія свідчить про вроджену толерантність 

українського народу. Перебування України в складі імперських держав, які 

щодо іновірців проводили заборонну політику, сформувало терпиме 

відношення до них, бажання захистити переслідуваних за віру. Це стосувалося 

й російських старовірів, молокан, духоборів, істино-православних, і польських 

социніан, антитринітаріїв, і німецьких менонітів, і шведських лютеран, які 

знайшли собі притулок в Україні. Зрозуміло, що виникали проблеми, але чи 
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завжди вони мали власне релігійну основу? Захищаючи православну віру, 

козацтво відстоювало насамперед свою соціальну й майнову, виборчу й 

культурну рівність із польською шляхтою. Вони виборювали не свободу, а 

рівність віри, вони боролися за права не кожної, а лише своєї православної 

релігії, їх цікавив не сам принцип свободи будь-якої релігії, а зрівняння 

православної віри в правах із католицькою.  

Історія в цілому мирних міжконфесійних відносин в Україні двох перших 

десятиліть незалежності в умовах формування й зміцнення свободи релігії є 

найпереконливішим аргументом на користь необхідності збереження 

нинішнього статусу кво. За всіх складнощів досягнення в суспільно-релігійній 

сфері, зокрема успіхи релігійної свободи, не повинні бути зворотними. Понад 

те, релігійна свобода в Україні ще не досягла своєї максими, тому їй є куди 

розвиватися. Сьогодні будь-які прояви захисту свободи релігії, як правило, 

завершуються відстоюванням рівності й прав для своєї Церкви. Як тільки 

переслідувана релігія або Церква зрівнюється в правах із домінуючими, 

офіційними вірами, борці за свободу релігії залишають «поле битви», а іноді 

навіть поповнюють табір своїх недавніх переслідувачів. Найчастіше їх зовсім 

не цікавить вже право іншої людини сповідати обрану саме нею систему 

релігійних поглядів. Вони борються за можливість власного існування в даному 

релігійному просторі. Абсолютно реальними є виклики для Православної 

Церкви України у сфері свободи релігії: отримавши Томос на автокефалію для 

своєї Церкви, яку не визнавали Російська ПЦ та Українська ПЦ, існує велика 

спокуса поквитатися із православними братами, що знаходяться в єдності з 

Московським патріархатом, організаційно входять у цю релігійну спільноту .  

Свобода релігії в українському суспільстві переважно розуміється не як 

невід'ємне право будь-якої людини на будь-які вірування, не як свобода вибору 

й самоствердження індивіда в системі релігійних координат, не як свобода 

віросповідання, а як дозвіл на існування якоїсь релігійної громади. В такий 

спосіб свобода релігії обмежується свободою Церкви. Інакше кажучи, в 

українських візіях релігійної свободи переважає не персоналістський, а 

колективістський принцип. Колективна ідентичність виступає первинною й 

домінує над індивідуальними індикаторами ідентичності – як етнічними, так і 

релігійними. Вихідним тут виступають не права й інтереси окремої особистості, 

що добровільно об'єднується зі своїми одновірцями для релігійної діяльності, а 

інтереси громади, що об'єднує одновірців для проведення загального 

богослужіння, молитви, вшанування Бога тощо. 

Ні законодавство, ані сама практика суспільно-релігійного життя не 

враховують право людини на релігійне самовизначення, свою ідентичність, 

ніхто не думає, коли говорить про свободу релігії, про право й здатність людини 

вільно вибирати будь-яку релігію, про реальні можливості сповідати обрану 

віру, здійснювати ті чи інші обряди, відправляти відповідний культ. Ще 

складніше уявити собі ситуацію, якщо людина вирішить змінити – вільно, без 

тиску, без примусу, внутрішнього або зовнішнього – свої релігійні переконання. 
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Віруюча людина як така відсутня у правовому полі України. Так, скажімо, 

за нині діючим українським законодавством, право на альтернативну службу 

одержує громадянин України не як особистість, чиї переконання забороняють 

вбивати, агресивно ненавидіти ворога й т.д., а як член релігійної громади, 

віровчення якої не дозволяє брати зброю в руки, нести військову службу. 

Перелік таких релігійних організацій затверджений як додаток до нинішнього 

Закону. Те ж можна сказати й про перелік релігійних свят, включених до 

календаря державних.  

Але сьогодні будь-які колективні ідентичності не мислимі поза процесом 

особистісних самовизначень, у т.ч. і етнічних, і релігійних. Навіть 

етноідентифікація, що детермінована самим фактом народження людини, де 

національність визначається автоматично за батьками, починає сприйматися як 

процес індивідуального вибору. Тим більше релігієвибір людини, її конфесійна 

приналежність стає результатом її особистісного ототожнення. Людина 

насамперед ідентифікує себе із самою собою – самою собою як цілісністю. 

Інакше кажучи, релігійна свобода – це дар і право кожної людини, це 

можливість бути вільною у свідомому виборі шляху свого духовного розвитку, 

це відповідальність за себе в першу чергу, а вже потім – за інших. 

В умовах відкритості культурного простору й різноманіття етнічних, 

релігійних, політичних, мовних та інших ідентичностей особливо актуальним 

стає вибір, перед яким постають і окремі особистості, й цілі народи, 

намагаючись визначити самих себе в минулому, сьогоденні й майбутньому 

континуумі. Таких виборів існує безліч, в якому віднайти саме свій буває дуже 

непросто. Труднощі пошуку переживають не тільки молоді нації, які з'явилися 

своїми державами на карті Європи зовсім недавно, але й вже сформовані 

державні нації. 

Зрозуміло, що пошуки своєї ідентичності не завершуються 

індивідуальним самовизначенням. На його наступному етапі людина прагне 

проектувати свою ідентичність і пропонує різноманітні проекти свого «Я». І тут 

ідентичність зустрічається з іншою ідентичністю: на зміну тотожності 

приходить розрізнення, спочатку індивідуальне, а згодом – групове, спільнотне. 

Ідентичність має потребу в спілкуванні, що забезпечить їй діалог, відкритість, а 

зрештою – і розвиток. Множинність існуючих ідентичностей, як видових 

(політична, національна, культурна, гендерна, релігійна тощо), так і 

індивідуальних, всередині кожного виду, які формувалися в результаті пошуку 

соціокультурної приналежності індивіда якомусь колективу, – це вже 

реальність. Боротися з ними не має ніякого сенсу. І скільки би незвичними або 

небажаними з погляду колективу або співтовариства були ті або інші 

ідентичності, їх існування необхідно захищати, оскільки саме вони є гарантами 

збереження нашої власної і колективної тотожності в нових умовах релігійного 

плюралізму й свободи релігії. 
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