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Вступ

КОНФЕСІЯ ЯК ІНСТИТУАЛІЗОВАНА РЕЛІГІЙНІСТЬ

 
Релігії взагалі реально не існує. Наявним є лише поняття її.  Витоки

релігії  і  її  сутність  знаходять  відмінне  витлумачення  в  дослідників  різних
світоглядних орієнтацій. Для матеріалістів релігія т є продуктом фантазії, що
виник  із  прагнення  людини  з’ясувати  ті  зовнішні  сили  --  природні  чи
соціальні, які панують над нею в її повсякденному житті. Розвивалася вона від
фетишистських  й  анімістичних  уявлень  до  демонологічних  вірувань,
політеїзму і монотеїзму. Але при такому ході мислення надприродне виступає
не більш як ідея, щось абстраговане від світу. 

На нашу думку, особливістю релігії є те, що в ній відображаються не
якісь зовнішні щодо людини сили, а такий її особистісний стан, який можна
назвати станом самовизначення у світі, здобуття людиною самої себе. Будь-
яку релігійну систему характеризує віра в трансцендентне і система зв’язків з
ним. З огляду на це, особливістю релігії є те, що вона виступає не у формі
когнітивного,  а  в  ролі  засобу  позалогічного  освоєння  людиною  своєї
причетності до процесів, що відбуваються у Всесвіті, знаходяться під впливом
якихось Вищих Сил і не піддаються логічному аналізу. 

Але головна суть релігії  не в тому,  що вона дає можливість людині
усвідомити свою причетність до Всесвіту, а в тому, що (повторимося) служить
саме засобом самовизначення її  у світі на основі відчуття наявності в собі
якогось надприродного начала і віри в можливість свого прилучення до Вищої
Сутності  не  з  допомогою раціо  чи  якоїсь  обрядової  дії,  а  через  містичну
інтуїцію, т.зв. айдетичне бачення. В релігії людина усвідомлює своє ставлення
до  світу  насамперед  через  відношення  до  свого  роду  граничних  основ
особистого буття. В ній природні й історичні об’єкти одержують роль знаків
людських  символів  і  ціннісних  орієнтирів,  а  людина  здобуває  можливість
відчути свою причетність до всесвітніх процесів, що є продуктом дії якихось
незбагненних, реально існуючих Вищих Сил. Релігійні символи, хоч вони й
мають людське походження, завжди виходять за межі її буття і виконують в
житті  людини  свої  функції  саме  завдяки  тій  "вісті",  яку  вони  несуть.  Ці
символи дають можливість людині через інтуїтивне прозріння відчути реальну
присутність у своєму особистому житті, бутті всіх людей і всьому Всесвіті
якогось  Вищого  Начала,  Вищої  Премудрості,  Вселенського  Розуму,  що
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спрямовує  і  робить  осмисленим  як  існування  Всесвіту,  так  і  її  власне
існування. 

Релігія включає ряд елементів, з яких виокремлюють: віровчення (ним
передбачене  визнання  існування  надприродного,  насамперед  Бога,
проголошення  норм  моралі,  що  одержують  своє  висвітлення  в  системі
догматів); культ як сукупність обрядів чи магічних дій; церкву (конфесійну
організацію) як суспільний інститут, що поєднує вірян певної конфесії. Дехто
відносить до складових релігії ще й релігійні почуття. 

Етимологічно  термін  релігія  сягає  латинського  дієслова  religare
(пов’язувати). Згідно думок більшості дослідників саме віровчення (це б то
вірування  і  уявлення,  що складають  частіше  систему догматів  конфесії)  є
основною, необхідною і  достатньою ознакою, що визначає  поняття  релігії.
Культова практика, навіть в рамках одного віровчення, може змінюватися в
надто широкому діапазоні в залежності від географічних і етно-національних
умов, держави. устрою, мовних відмінностей й інших суб’єктивних елементів.
Вона  визначає  лише  спосіб  відображення  віровчення  конкретною  етно-
конфесійною спільнотою і ніяк не може змінити віровчення. Типи церковного
вияву,  що  відносяться  до  одного  віровчення,  також  можуть  мати  істотні
відмінності,  навіть в  межах однієї  країни,  географічного  регіону.  В різних
країнах  вони  відрізняються  практично  завжди.  Норми  моральності,  хоч  і
визначаються  догматикою  певного  віровчення,  постають  скоріше  як
компроміс між догматами і місцевими етнографічними особливостями і також
не є визначальним фактором характеристики релігії. 

Практично всі релігії узгоджуються між собою з наступних питань: 1)
життя людини не обмежене земним життям; 2) людині надається можливість
вибору між різними моральними категоріями – вони за змістом однакові, але
висловлені лиш різними словами: 3) людина здатна за певних умов впливати
на вищу надприродну сутність.  Визнання  питання про  Бога, як  необхідну
ознаку  релігії,  вважається  спірним:  різними  конфесіями  і  різними
релігієзнавчими  школами  воно  витлумачується  по-різному.  В
загальнофілософському  плані  дискусійність  цього  питання  викликана
запереченням існування Бога деякими напрямками східних релігій, зокрема
буддизмом. 

Одного  визначення релігії немає,  а  наявні  часом  навіть  є
взаємовиключаючими.  Етимологія  слова  релігія дещо  незрозуміла,  бо  ж
латинські слова  religare i  religere мало прив’язані до сучасного змісту цього
поняття. Деякі з наявних нині визначень релігії сформульовані за предметом їх
використання (зокрема, в психології, соціології, гуманізмі та ін.). 

При  спробах  дати  визначення релігії зустрічаємося  з  такими
труднощами:  (а)  Наявні  помежові  феномени-явища  (такі,  наприклад.,  як
ранній  буддизм,  марксизм).  Щоб  включити  їх  у  визначення  релігії,  треба
вилучити  з  нього  поняття  надприродне.  (б)  Релігії  настільки  відмінні  між
собою, що при їх порівнянні часто важко знайти щось спільне. Тут краще (що
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має  місце)  дати  визначення  тієї  релігії,  до  якої  маємо  стосунок,  а  решту
віднести до якихось недорелігій, неповноцінних релігій тощо. 

Проте все ж можна при узагальнених розмірковуваннях про релігію як
феномен врахувати такі її риси, як віра у незриму (не казати надприродну, бо ж
цим кажемо про буття/небуття її) вищу силу і поклоніння їй, а також наявні
деякі подібні зовнішні вияви релігійності - обряди, молитви, милосердя тощо,
що покликані формувати релігійні почуття. 

То ж загалом якоїсь релігії (окрім мислено узагальненого поняття) не
існує.  У світі  наявними є багато окремих самобутніх  релігійних течій.  До
конкретно-функціонуючих з них використовуємо поняття  конфесія (від лат.
сonfessio - визнання, віросповідавння). У нашому “Релігієзнавчому словнику”
цим  поняттям  позначається  належність  до  будь-якої  Церкви,  релігійної
організації  чи  течії,  що  має  своєрідне  віровчення,  культову  практику  та
організаційну  структуру  (К.,1966.  -С.166).  Професор  В.В.Климов  під
конфесією подає таку інституйовану систему, що включає, як складові, певне
віровчення,  його  історію,  культову  та  віросповідну  практики,  церковно-
організаційну структуру, належність до яких ідентифікує і об’єднує лану групу
віруючих  за  ідейно-догматичними,  організаційно-обрядовими  та  морально-
психологічними  особливостями.  При  цьому  під  віросповідною  доктриною
розуміється систематизоване ідейно і духовно єдине, богословсько осмислене і
витлумачене віровчення, що, як правило, включає схоластичні й аксіоматичні
за  змістом,  формою  і  спрямованістю  основоположні  догми  -  головні  й
незаперечні принципи віри.

Визнання  і  прийняття  віруючим офіційно  сформульованих положень
певного  віровчення  фіксує  конфесійну  приналежність  його,  робить
православних  –  православними,  католиків  –  католиками,  мусульман  –
мусульманами  і  т.д.,  відрізняючи  їх  від  прихильників  інших  конфесій.
(Конфесіологія релігії. - К., 2009. - С 7-8). 

Коли йдеться про конфесію, наголошують білоруські дослідники релігії,
то мається на увазі офіційно прийнятий системний, систематичний і детальний
виклад  віросповідної  доктрини з  належною апологетичною аргументацією,
доказами її істинності та ін. (Всемирная энциклопедия. Религия. - Минск, 2003.
- С. 246). 

Конфесією інколи ще називають певне віросповідання, хоч таке повне
ототожнення  їх  неправомірне.  Так,  в  Україні  діють  декілька  самостійних
православних церков, які, з одного боку, належать до одного православного
віросповідання, а з іншого - до декількох конфесій (УПЦ МП, ПЦУ, УПЦ КП,
УАПЦ та ін. 

Похідними від поняття конфесія є поняття конфесіологія, конфесійний,
конфесіоналізація, міжконфесійні відносини та ін. 

Конфесіологія – це окрема сфера релігієзнавчого знання, яка займається
дослідженням феномену конфесій як інституйованих віросповідних систем,
що включають певне віровчення, його динаміку змін та історію, культово-
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обрядову  практику,  організаційно-ієрархічну  структуру  та  символічний
відповідник даному віровченню. Конфесіологія вивчає віросповідні спільноти
індивідів,  які  ідентифікують  себе  із  даною  конфесією,  особливості
функціонування  їх  в  державі,  суспільстві,  в  середовищі  політичних,
соціальних,  економічних,  національних,  культурно-освітніх  і  конфесійних
спільнот  і  груп,  їх  взаємовпливи,  прогнозує  стан  і  перспективи  розвитку
конфесійно єдиних спільнот із врахуванням існуючих тенденцій у суспільстві
та самому релігійному середовищі.

Конфесіоналізація релігії  постає  як  довготривалий природний процес
розвитку релігійного світовчення, обрядів, ритуалів та інституцій, який має
своєрідні вияви і внутрішні закономірності, що й зумовлює його напрямки,
форми і особливості кожної релігійної течії. 

Подібно тому, як релігія сама по собі взагалі не існує, а наявними є її
конкретні конфесійні вияви, так само відсутні якісь міжрелігійні відносини. У
своєму функціонуванні ці відносини є міжконфесійні, а чи ж відносини релігії
лише з іншими позарелігійними утвореннями. Зокрема це відносини релігії із
соціумом, культурою, політикою, філософією, наукою та ін.  То ж поняття
міжрелігійні  відносини  коректним  буде  лиш  при  вживанні  його  до
міжконфесійних відносин, відносин окремих релігійних течій тощо. Так само
недоречно говорити про міжправославні чи міжкатолицькі, міжмусульманські
чи  міжіндуїстські  відносини,  якщо  при  цьому  не  мати  на  оці  відносини
окремих інституцій чи течій цих релігій. 

Міжконфесійні  відносини -  це  відносини,  які  з’являються  між
офіційними  чи  неофіційними  носіями  різноконфесійних  ідентичностей
зокрема з широкого обсягу проблем власності, канонічного права, церковної
організації,  конфесійного  співіснування  в  державі  та  суспільстві,
взаємовідносин  між  церквами,  релігійними  організаціями  (спільнотами),
духовенством та віруючими. 

У  сучасному  модерному  релігієзнавстві  названі  вище  поняття
характеризуються,  зрозуміло,  різноплановістю  виявів,  семантичним
розмаїттям,  суперечливістю  точок  зору  в  їх  осмисленні  та  застосуванні
Одноманіття  суджень  тут  наявною  є  хіба-що  в  понятійному  консенсусі
окремих релігієзнавчих шкіл. 

З часу своєї з’яви на карті світу Україна постала як релігійно-плюральна
країна.  Прийшовши  на  наші  терени  із  закордоння,  християнство,  із-за
відсутності  в  нього якогось  свого специфічного природобачення,  не могло
замінити, а чи ж взагалі витіснити язичництво. Воно охристиянізувало його.
Тому ми й маємо нині у віруваннях народу практично не чисте християнство, а
християнізоване  язичництво  і  водночас  оязичнене  християнство.  Цей
синкретизм є однією з підвалин тієї релігійної плюральності, яка характеризує
духовний світ нашого народу.

Межовість  розташована  нашої  країни на  пограниччі  Сходу і  Заходу,
християнства  та ісламу,  двох основних течій християнства  – православ’я і
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католицизму зумовлювала те,  що на її  території  здавна проживають поруч
представники  різних  релігійних  вірувань.  Таке  сусідство,  постійне
спілкування,  навіть співжиття  різних вірувань формувало переконання,  що
релігійність є чимось особистісним, що із-за відмінності у віруваннях не слід
допускатися  ворожнечі,  якихось  протистоянь,  упереджень,  що  іншу
релігійність слід сприймати з певною байдужістю і толерантністю. То ж своє
ставлення  до  інших  людей  українець  вимірює  не  їх  конфесійністю,
світоглядними орієнтаціями, а їх діяльністю. Тому він толерантний навіть до
атеїста.

Відтак релігійний плюралізм має в Україні свої історичні корені. Історія
формувала Україну конфесійно плюральною. Вона ж водночас виховувала в
українця свідомість релігійної толерантності.

Нині ми маємо в Україні офіційно зафіксованих понад 120 релігійних
течій і церков. Якщо на перших етапах становлення нашої незалежної держави
й виникали міжконфесійні чи міжцерковні конфлікти, то вони мали не стільки
релігійне,  а  скоріше  матеріальне  підґрунтя,  зокрема  проблему  володіння
храмами. Вважаємо, що міжконфесійна ворожнеча в Західній Україні  була
спровокована ззовні для того, щоб дестабілізувати зрештою у нас політичну
ситуацію,  подати  нашу  країну  в  очах  світової  громадськості  як
недемократичну, нетолерантну. 

Але  українська  влада  змогла  вирішити  проблеми  міжконфесійних
відносин законодавчо  Законом 1991  року  “Про свободу  совісті  і  релігійні
організації”,  який,  як  на сьогодні,  є  одним із  найдемократичніших у світі.
Закон врахував демократичні принципи міжнародних правових документів з
свободи  релігії.  Плюральність  українського  суспільства  він  закріпив
законодавчо

Україна  є  релігійно  плюральна  країна.  Вважаємо,  що  її  конфесійна
мережа  вже  склалася.  Якщо  й  появляються  ще  якісь  нові  релігійні  рухи
(наприклад, “Душевна релігія”, римська чи світославна релігії, то вони вже не
матимуть свого успіху,  лишатимуться на рівні одиничних громад. Віруючі
люди у своїх конфесійних уподобаннях вже в основному визначилися.

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконфесійною
країною  без  якихось  гучних  “релігійних  війн”  служить  наша  історична
традиція,  демократична  законодавча  база,  відсутність  державної  Церкви,
діяльність  Міжцерковної  Ради  й  інших  міжконфесійних  всеукраїнських
об’єднань, цілого ряду громадських міжконфесійних утворень, зокрема такого
як  Міжнародна  асоціація  релігійних  свобод,  Всеукраїнська  Рада  Церков  і
релігійних організацій, Всеукраїнська Рада релігійних об'єднань та ін. 

У  формуванні  віротерпимості  й  утвердженні  свободи  віросповідань
значну  роботу  проводять  Відділення  релігієзнавства  Національної  академії
наук України і Українська асоціація релігієзнавців. Щороку вони проводять до
десятка  наукових  конференцій,  в  роботі  яких  беруть  участь  представники
різних  конфесій.  Ці  інституції  видруковують  з  інформаціями  про  життя  і
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діяльність різних конфесій України і світу = донедавна щомісячний часопис
“Релігійна панорама” (видрукувано сто тридцять чисел), щорічник „Релігійна
свобода”(наявні 22 числа), квартальник Українське релігієзнавство” (вже 83
числа) Вийшли книги десятитомної “Історії релігії в Україні”, де в толерантній
і  об’єктивній  формі  дається  описання  різних  конфесій  українського
релігійного  поля  в  їх  історії  і  сьогоденні.  Толерантизації  відносин  між
конфесіями  і  церквами  сприяють  ті  Дні  релігійної  свободи,  які  цими
науковими інституціями разом з  Державним Комітетом України у справах
національностей і релігій проводяться в різних областях країни, щорічні літні
Молодіжні  школи релігійної  толеранції.  В Україні  відроджено відзначення
щороку в січні місяці Всесвітнього Дня релігій, встановленого ООН ще в 1952
році.  Міжконфесійному  примиренню  сприяють  Фестивалі  художніх
колективів конфесій України, Дні вдячності, Ярмарки релігійної літератури,
Екуменічні  дні  молитов,  Міжконфесійні  зустрічі  релігійних  лідерів,
Міжконфесійні науково-практичні конференції та ін. 

Релігійна  плюральність  не  має  формувати  якусь  агресивність  у
відносинах між конфесіями. Бо ж тоді не за Боже вестиметься боротьба, а за
людське, створене людською фантазією і виписане чи то у Священних книгах
різних релігій, чи то втілене в організаційних принципах вибудови їх спільнот,
а чи ж в конфесійних обрядових дійствах. Певно тому, враховуючи це, Ісус
Христос закликав любити не лише ближнього одновірця, а навіть ворога свого.
Звідси  органічно  випливає  висновок  необхідності  толерантності
міжконфесійних відносин в  релігійно-плюральному суспільстві,  сприйняття
іншого в його світоглядних і релігійних виявах таким, яким він є, щоб потім не
вибачатися перед цим іншими, як це зробила (і хвала їй за це!) Католицька
Церква.
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Розділ перший

КОНФЕСІЙНЕ БАГАТОМАНІТТЯ
СВІТУ ТА УКРАЇНИ

1. Релігія в контексті глобалізаційних процесів

Краківська  наукова  конференція  релігієзнавців  грудня  2019  року
проходила  в  Ягеллонському  університеті  під  загальною назвою “Релігія  в
контексті  глобалізації”.  На  ній  автор  цього  підрозділу  модерував  секцію
“Багатоаспектність релігійної ситуації в сучасному світі: порівняльний аналіз
основних  тенденцій  її  розвитку  в  конфесійно  відмінних  країнах”.
Розмірковуючи під час конференції над питанням ролі релігії, її організацій в
контексті світової історії, він прийшов до печального висновку: саме релігія у
багатоманітті її конфесійних течій віками поставала найбільш деструктивним
чинником суспільного життя, дестабілізатором світового історичного процесу,
джерелом багатьох воєн. 

Ініційований  ще  в  1910  році  протестантами  екуменічний  рух,
зорієнтований на досягнення єдності християнських церков, так і не набув тієї
результативності, на яку був зорієнтований. Дивним, зокрема, є те, що в його
організаційні структури, загалом симпатизуючи екуменізму, так і не ввійшли
католики, а заодно, будучи членом Всесвітньої Ради Церков, найбільш активно
протидіють  християнському  єднанню  саме  Православні  Церкви,  зокрема
щонайбільше Церква Московського Патріархату. 

Наш  світ  після  Другої  світової  війни  неухильно  глобалізується.  Ми
віднаходимо, хоч і з неоднаковою інтенсивністю вияву, процеси глобалізації у
сфері  економічній,  політичній,  правовій,  спортивній,  духовній.  Свідченням
останнього є феномен масової культури. Навіть етно-національні відмінності
не виступають якоюсь перепоною процесам глобалізації, хоч кожний народ
має свої особливості в ментальності і в культурі, у способі господарювання.
Серед різноманітних факторів протидії глобалізаційним процесам протягом
століть найбільш активним і, на жаль, скажу так, результативним виступає все
ж релігійний. 

Останнє проявляється не тільки в наш час -  період глобалізації.  Вся
світова історія свідчить про те, що релігія у відмінних її конфесійних виявах
виступала  основною  причиною  військових  зіткнень  держав,  неприйняття
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одним  народом  іншого  з  його  культурою  і  способом  життя.  І  хоч  це
міжконфесійне  протистояння  часто  виражалося  у  формі  загарбницької
збройної боротьби країн чи народів, але, при глибокому вивченні причин його,
приходиш до висновку, що мало місце насправді непримириме протистояння
релігій  –  спочатку  національних,  а  опісля  -  національних  і  світових  й
різноконфесійних. 

Гляньмо  на  сучасну  релігійну  картину  світу.  В  Європі  ми  бачимо
протистояння,  взаємне несприйняття православних і  католиків (особливо в
Росії), яке в деяких регіонах набирає навіть форму військового протиборства
(Балкани). Протестантизм виявляється у стані певної суспільної ізоляції його
різноіменних спільнот. Іслам у багатьох регіонах світу воює з християнством.
При всіляких протидіях цьому навіть з боку офіційної влади, він прагне по-
своєму увійти в світ Європи. Вже з’явилося у релігієзнавчому вжитку поняття
“євроіслам”, хоч при цьому фігурує частіше процес зовнішнього включення
мусульманства в різні сфери європейського життя. Віровчення ісламу, спосіб
життя мусульманина в Європі все ж залишаються незмінними. Більше того,
радикальний іслам з метою свого утвердження в єврокраїнах інколи вдається
до терактів, вбивств, насилля, що мало, зокрема, місце в одному із своїх виявів
у Франції.

На  Близькому  і  Середньому  Сході  ворогують  між  собою  іудеї  та
мусульмани, а на центральноазійських територіях поширення ісламу взаємно
протистоять  його ж течії  -  суніти чи шиїти.  На Індостанському півострові
мусульмани не мирять з індуїстами, а в Китаї конфуціанці виживають з Тибету
буддистів. Мусульмани агресивні щодо носіїв інших релігій і в Середній Азії, і
в  Індонезії  та  Малайзії.  Ось  тільки  в  Японії  вдалося  якимсь  чином
синкретизувати  конфуціанство  і  синтоїзм.  На  Африканському  континенті
також бачимо війни на ґрунті конкуренції ісламу і християнства й водночас
протидії  їх  поширенню  тут  з  боку  носіїв  місцевих  релігійних  традицій.
Порівняно мирно відбувається  в  Латинській  Америці  витіснення католиків
протестантами, насамперед харизматами. Північній Америці (США, Канада),
завдяки  демократичності  своїх  Конституцій  і  законів,  вдалося  загалом
толерантизувати міжконфесійні  відносини,  не перешкоджати виникненню і
поширенню тут нових християнських течій, з’яві неоорієнталізму у відмінних
його різновидах. Маємо підстави навіть говорити про постання і розвиток у
США основ громадянської релігії. 

В  Росії  спостерігаємо  процес  перетворення  православ’я  в  державну
релігію, а звідси з’являється вороже ставлення останнього (навіть при певній
підтримці  з  боку  держави)  до  інших  конфесій,  насамперед  католицизму.
Маємо лише певну толерантність вияву відносин православ’я щодо різних
ісламських об’єднань,  які  в  Росії  загалом нетолерантні  між собою,  ведуть
боротьбу  за  своє  право  на  всеросійське  представництво.  Московське
православ’я загалом вороже ідеям екуменізму. 
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Чим  пояснити  те,  що  релігії  виступають  в  ролі  чинника  протидії
глобалізації,  утримують  в  собі  причини  міжконфесійної  ворожнечі?
Насамперед  це  пояснюється  консервативністю  світоглядних  установок
представників  конфесій,  які  сформовані  і  приймаються  ними  як  вияв
незаперечної істини їх Священних писань. Згадаймо Старий Завіт Біблії. В
ньому єврейський народ оголошується богообраним, а всі кровопролитні війни
євреїв з іншими народами постають навіть як очікувані і Богом визначені й
виправдані. Принципи біблійної моралі (зокрема, заповіді Мойсея “не вбий”,
“не кради” та ін.) виглядають привабливими, коли їх вилучити із загального
контексту змісту Біблії, але ж коли їх взяти в контексті біблійного описання
подій життя іудеїв,  то ця привабливість на фоні вбивств і  пограбувань на
користь євреїв зникає повністю. 

Те  ж  віднаходимо  і  в  Корані.  Відповідно  з  його  вченням  всі,  хто
знаходиться поза вірою в Аллаха, є невірними, а тому знищення їх подається
як  богоугодна  справа,  навіть  як  гарантія  райського  безсмертя  вбивці  у
потойбіччі у випадку його смерті при здійсненні джихаду. Загалом одні релігії
прагнуть не допустити на території своєї з’яви і поширення інші, зокрема нові,
вдаючись при цьому навіть до силових методів протидії цьому. 

Кожна  конфесія  -  це  не  тільки  певна  система  світобачення,  а  й
зумовлений і  запрограмований нею спосіб  життя.  Всі  складові  останнього
сакралізуються. Якісь, навіть дріб’язкові зміни їх, розглядаються конфесією як
своєрідна зрада свого Бога, від якого повністю залежить твоє і всього світу
майбуття. Саме Бог нібито визначає твою обраність, твоє виняткове місце у
світобудові.  Для  вірянина  кожної  конфесії  лише  його  релігія  постає
єдиноможливою і незмінною істиною, несприйнятою і неосяжною при цьому
іновірцями. Її не можна не тільки якось і в чомусь змінювати, а й ставити в
один ряд з іншими релігіями, співставляти їх.

Означена мотивація  відіграє визначальну роль не лише у відносинах
різноконфесійних  віруючих,  а  навіть  у  відносинах  носіїв  різних  течій  чи
церков однієї і тієї ж конфесії. Так, нині маємо виявлене силовими методами
протистояння між сунітами та шиїтами на Близькому і  Середньому Сході.
Наявний  також  підспудний  конфлікт  між  Константинопольським  та
Московським православними патріархатами, які оспорюють у Вселенському
православ’ї  проблему  свого  лідерства.  Якщо  перший  обґрунтовує  свою
першість історичною традицією, місіонерською роллю апостола Андрія,  то
другий – насамперед своїми найбільшими у православному світі кількісними
показниками вірян і парафій, а також розмірами своєї так званої “канонічної
території”.

Помінявши  юрисдикцію  Московську  на  Константинопольську,  цебто
юрисдикцію  своєї  Церкви-матері,  або  ж  взагалі  ставши  автокефальною,
Православна  Церква  України  цим  самим  (а  нині  десь  50%  парафій
Московського  патріархату  знаходяться  в  Україні)  обезцінить  аргументацію
Москви. Ось чому так агресивно налаштований Російський патріархат проти
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набуття Україною своєї православної автокефалії, використовуючи при цьому
фашиствуючий режим Путіна у реалізації свого бажання зберегти статус кво –
московську юрисдикцію Української Православної Церкви.

Близький  Схід  також  потрясають  війни,  духовною  основою  яких
насамперед є протистояння двох мусульманських течій – сунітів та шиїтів.
Поруч з цим спостерігається активне проникнення ісламу на землі країн, де
його раніше взагалі не було, зокрема в країни Європи і Америки. Проникаючи
на відкриті для поширення традиційно немусульманські території, носії ісламу
не асимілюються там в духовний світ домінуючих етносів, а всіляко прагнуть
утворити в інших країнах анклави своєї конфесії, зберегти в своїх діаспорних
умовах  існування  незмінними  вияви  мусульманської  культури  та  своєї
релігійності.  Враховуючи  прискорене  збільшення  дітей  в  мусульманських
сім’ях в Європі, можна передбачити, що з часом послідовники ісламу стануть
претендувати  тут  на  свою  рівність  (а  то  й  главенство)  з  носіями  раніше
домінуючих в цих країнах конфесій.

Складні процеси відбуваються і в історичному християнстві, особливо в
латиноамериканському  регіоні.  На  зміну  католицизму  і  традиційному
протестантизму  приходить  тут  харизматичне  християнство,  послідовників
якого у світі нині вже десь 700 мільйонів. Навіть в Україні за останні 15 років
кількість харизматичних громад різних течій конфесії збільшилася на 2021 рік
до  1515  із  десь  лише  двадцяти  семи  в  1992  році.  З  течій  нових  релігій
тенденцію до зростання в Україні зберігають власне лише харизмати. Цьому
сприяє їх активна місіонерська діяльність, врахування зацікавлень до нових
форм  християнства  серед  віруючої  молоді,  естетизація  своєї  обрядової
практики, задіяння в різних формах до життя громад всіх їх членів, прагнення
віднаходити християнство не в обряді, а в способі життя в ньому вірянина
через обряд.

Огляд подій релігійного життя нинішнього світу дає підставу для такого
узагальнюючого висновку: незважаючи на бажання і устремління практично
всіх країн до миру і злагоди, економічного і політичного єднання, поширення і
збереження масових форм культури,  конфесійно поляризований релігійний
чинник все одно постає і в наш час найбільш деструктивною силою, основною
причиною наявних нині (та й в минулому) у світі і в окремих його регіонах
протистоянь, а то й збройних форм вирішення виникаючих конфліктів. 

У  світі  нині  існує  багато  різноманітних  міжконфесійних  інституцій
(Парламент релігій світу, Всесвітня Рада Церков та ін.) і світових конфесійних
об’єднань  чи  асоціацій.  Проте,  на  жаль,  вони  не  відіграють  тієї  ролі
толерантизації відносин між конфесіями, до чого вони були покликані при їх
утворенні. Однією із причин цього є те, що ні християнство, ні іслам не мають
свого єдиного конфесійного центру. Якщо в ісламі такі центри із-за поєднань
конфесійного і державного ще локально наявні й існують на рівні світської
влади деяких країн (наприклад, Саудівська Аравія), то в християнстві, окрім
католицизму, який має свого главу в особі папи Римського і світського центру
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–  держава  Ватикан,  інші  течії  надто  диференційовані.  Так,  православні
поділені  на  так  звані  визнані  Вселенським  православ’ям  автокефальні  і
невизнані  ним  Церкви,  а  їх  разом  десь  біля  тридцяти.  В  протестантизмі
конфесійне  множення  продовжується  за  тисячу  течій.  Подібний  процес  є
характерним і для індуїзму, і для буддизму.

Поліконфесіоналізація життя – це закономірність світового релігійного
життя.  Всілякі  спроби  поєднати  ті  чи  інші  одноконфесійні  відгалуження
закінчуються  виникненням  нових  галузок:  де  поєднуються  двоє,  там,  як
правило, з’являється троє, які опісля часто гостро ворогують між собою. Так, в
Україні після об’єднання в грудні 2019 року в Православну Церкву України
Київського Патріархату, дрібнотної частини Української Православної Церкви
МП та  Української  Автокефальної  Православної  Церкви  серед  єпископату
означених церков знайшлися такі владики (зокрема і патріарх Філарет), які не
визнали законним утворення об’єднаної ПЦУ. Вони продовжили інституційне
збереження УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ. Відтак в Україні нині самостійно
функціонують Православні Церква, які не виявляють прагнення щодо свого
поєднання в перспективі (хіба-що словесні).  Якщо одні з них підтримують
незалежність  української  держави,  українське  національне  відродження,  то
інші  за  своєю  сутністю  постають  як  проросійськи  орієнтовані  релігійні
спільноти.  Зокрема  УПЦ МП прагне на  основі  концепції  “русского  мира”
авторства московського патріарха Кирила об’єднати в якесь нове державне
утворення Росію, Україну і Білорусь, чим нібито буде відтворено так звану
“историческую Русь”, “Русь Владимирового крещения”.. 

Українська Революція гідності зими 2013-2014 років поставила хрест на
цих  сподіваннях  московського  владики.  Вона  продемонструвала  дієвий
експеримент  толерантизації  міжконфесійних  відносин.  Епіцентром  її  була
центральна  площа  Києва  –  Майдан  Незалежності.  Протидія  українців
деспотичній  владі  Президента  Януковича,  яка  зігнорувала  прагнення
українського  народу  йти  в  Європу  і  взяла  курс  на  входження  України
фактично в свій минулий, з її  350-літнім гнобленням Росією колоніальний
статус в Митному союзі, об’єднало в протесті цьому мільйони українців різних
віросповідань На сцену Майдану для виголошення ранкової молитви щодня
протягом  трьох  місяців  піднімалися  представники  різних  конфесійних
інституцій  країни.  Серед  майданівців  були  священнослужителі  Київського
Патріархату і  Православної  Автокефальної  Церкви,  греко-католики і  римо-
католики,  християни  віри  євангельської  і  харизмати,  іудеї  і  мусульмани,
рідновіри  і  рунвіри.  На  сцені  стояли  в  молитовному єднанні  архиєписком
Євстратій  із  Київського  Патріархату,  єпископ  Володимир  Черпак  із
Автокефальної Церкви, глава українських греко-католиків Святослав Шевчук і
єпископ Римо-Католицької Церкви Станіслав Широкорадюк, старший єпископ
Церкви  християн  віри  євангельської  Михайло  Паночко  та  інші.  Всі  вони,
зберігаючи  особливості  своїх  віросповідань,  не  вносили їх  в  богослужбові
заходи  Майдану.  Не  питаючи  про  їх  віросповідну  належність,  поранених



17

героїв Майдану несли в православні або католицькі храми. В польові наметові
храми греко-католиків, православних чи протестантів заходили віручі різних
віросповідань. Волонтери, розносячи їжу чи зігріваючий одяг по Майдану, не
враховували  при  цьому  конфесійну  належність.  При  формуванні
майданівської  самооборони  також  не  виникало  це  питання.  Зігрівалися,
ночували і харчувалися майданівці в храмах різних християнських конфесій
Києва. Поранених і загиблих бійців Революції гідності несли насамперед в
храми  Михайлівського  монастиря  Київського  Патріархату  або  в  костел
Олександра Римо-Католицької Церкви. Підтримку ідеям Майдану висловила
на його сцені Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка об’єднує
19 найбільших релігійних спільнот країни і нараховує біля 90% її релігійної
мережі.

2. Українська релігійна плюральність в її природі і виявах

Україна – релігійно плюральна країна з часу появи її на карті світу. Вже
в  першому  її  владному  утворенні  Києво-Руській  державі  співіснували
вірування у своїх богів язичників різних племен, спробу поєднати яких в один
пантеон прагнув здійснити (правда, безуспішно) князь Володимир у 982 році.
По-своєму сприйняв наш народ у свій духовний світ і християнство після 988
року. Він поєднав у своїх віруваннях цю релігію з язичництвом, а відтак став
фактично двовірним. Та інакше й не могло бути. Язичництво – це релігійна
картина природи і діяльності-господарки людини в ній. Християнство – це
релігійна картина людини у її відносинах з іншими людьми і з Богом. 

Саме тому, прийшовши на наші терени, християнство, із-за відсутності
У нього якогось свого специфічного природобачення, не могло замінити, а чи
ж витіснити язичництво. Тому й маємо нині у віруваннях українців практично
не чисте християнство, а християнізоване язичництво і водночас оязичнене
християнство.  Цей  синкретизм  є  однією  з  підвалин  тієї  релігійної
плюральності, яка характеризує духовний світ нашого народу.

Україна є межовою країною. Вона розташована на пограниччі Сходу і
Заходу,  християнства  та  ісламу,  двох  основних  течій  християнства  –
православ’я  і  католицизму.  Це  зумовлювало  те,  що  на  її  території  здавна
проживають поруч представники різних релігійних вірувань. Таке сусідство,
постійне  спілкування,  навіть  співжиття  різних  вірувань  формувало
переконання, що релігійність є чимось особистісним, що із-за відмінності у
віруваннях не слід допускатися ворожнечі, якихось протистоянь, упереджень,
що іншу релігійність слід сприймати з певною байдужістю і толерантністю.

Є  два  психологічні  типи  народів –  екстраверти  й  інтроверти.
Екстраверти, як відомо, прагнуть розширити свої впливи і володіння, території
проживання.  Типовий  приклад  –  московити,  які  в  своїх  устремліннях
прихопити  чужі  землі  дійшли  аж  до  Аляски,  примосковили  Прибалтику,
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Кавказ і  Причорномор’я.  Вони діють за принципом їхньої пісні:  „Всё,  что
мною пройдено,  всё вокруг моё”.  Українці  –  інтроверти.  Їм багато,  а  тим
більше чужого, не треба. Вони байдужі і до вірувань іншого, не прагнуть його
переінакшити на лад своєї релігійної духовності, зробити „своїм”. А відтак -
українці толерантні до носіїв інших вірувань. Чуже для них – не вороже.

Релігійність  українського  народу  кордоцентрична.  Це  –  релігійність
серця що не потребує створення якихось складних богословських систем, де,
власне, частіше всього й виникає міжконфесійне протистояння. Притаманне
українцям чуттєво-релігійне ставлення до життя не формує якусь ворожість до
носіїв інших вірувань, бо ж емоційний світ віруючих різних конфесій майже
співпадає. Відтак в іншому вони не вбачають якогось ворога. Серед українців
часто можна почути, що католики, як і православні, “вірять в одного Бога і в
Ісуса Христа, тільки в них по-іншому правиться”.

Своє ставлення до інших людей українець вимірює не їх конфесійністю,
світоглядними орієнтаціями, а їх працьовитістю. Тому він толерантний навіть
до атеїста. Аргумент при цьому звучить приблизно такий: “Дарма, що він не
молиться Богу, але він заслужив собі місце на тому світі справами своїми”.

Світоглядну  плюральність  і  поліконфесійність  на  теренах  України
забезпечувало також завжди співчутливе й доброзичливе ставлення українця
до знедолених, скривджених. Може тому він спокійно прийняв на свої землі
вигнаних з Польщі євреїв, соцініан та антитринітаріїв, а з Росії - старообрядців,
молокан і духоборів. Це також формувало поліконфесійну карту України.

Хоч  зауважу  тут,  що  не  із  вдячністю  сприймали  доброзичливе
сприйняття їх українцями. Ще й по-сььогодні наявні факти ворожості цілих сіл
поселення емігрантів-старообрядців до українців, всього українського. Вони
ігнорують  ураїнську  мову.  Під  час  виборів  виявляють  прихильність  до
антиукраїнських  кандидатів,  мають  симпатії  до  Московії  як  своєї.
Батьківщини. 

Відтак маємо підставу для висновку, що  історія формувала Україну
конфесійно плюральною, виховувала українця релігійно толерантним.

В  1991  році  Верховна  Рада  України  прийняла  Закон  “Про  свободу
совісті  і  релігійні  організації”,  який  врахував  демократичні  принципи
міжнародних  правових  документів  з  свободи  релігії.  Плюральність
українського суспільства він закріпив законодавчо: 

1).  Насамперед  Закон  утвердив  свободу  віросповідань.  Відтак  маємо
зареєстрованими нині біля ста різних релігійних течій і конфесійних спільнот.
2). Він не обмежує права громадян перед Законом із-за якоїсь їх релігійної
належності і водночас застерігає від використання релігії для розпалювання
пов’язаної  з  нею  ворожнечі  й  ненависті,  ображання  почуттів.  3).  Закон
декларує рівність всіх віросповідань та релігійних організацій, недопущення
встановлення  будь-яких  переваг  або  обмежень  якоїсь  з  релігій,  певного
віросповідання чи релігійної організації. 4). Він забороняє будь-яку політичну
діяльність  релігійних  організацій,  причетність  їх  до  політичного  життя,  а



19

відтак і визнання в той чи інший спосіб якоїсь релігійної організації (Церкви)
державною,  не  допускає  підключення  окремих  релігійних  організацій  до
виконання  державних  функцій  чи  одержання  державного  фінансування.
Церква  відокремлена  від  держави.  5).  Релігійний  плюралізм  в  країні
забезпечується також відокремленням школи від Церкви. Державна освіта у
нас є світською. Вона через різні релігієзнавчі дисципліни, які читаються в
статусі  обов’язкових  у  всій  системі  освіти,  дає  об’єктивні,  конфесійно
неупереджені  знання  про  різні  релігії,  формує  толерантні  міжконфесійні
відносини. 6). Закон не забороняє місіонерську діяльність будь-якої конфесії, в
тому числі й зарубіжне релігійне місіонерство.

Якщо  в  комуністичні  роки  в  Україні  діяло  всього  9  офіційно
зареєстрованих Церков і релігійних течій, то в 1991 році їх було вже 42. Нині,
на  початок  2021  року  за  офіційної  реєстрації  їх  нараховується  більше ста
різного  віросповідного  коріння  (понад  50  -  християнського,  біля  10  -
орієнталістського, 7 – рідновірського, 5 –мусульманського, 6 -іудейського й
одиниці  іншого,  зокрема етнічних і  синтетичних релігій;  десятками можна
лічити нові релігійні течії).  Знаю, що ще більше десятка різних релігійних
течій у нас залишаються з тих чи інших причин незареєстрованими. Офіційна
реєстрація релігійних спільнот в Україні не є обов’язковою. 

Які ж чинники зумовлюють таке конфесійне становлення різноманіття в
Україні? Перший – відзначене вище наше межове розташування між Сходом і
Заходом,  між  двома  світовими  релігіями  й  між  двома  основними  течіями
християнства.  Друге –  відсутність в Україні  протягом століть національної
держави, що не сприяло утвердженню на наших теренах своїх національних
церков,  а  також  особлива  ментальність  місцевих  управлінців,  для  яких
українсько-національне,  в тому числі і  національно-церковне,  в переважній
більшості  регіонів  не  стало  святинею.  Третє –  урбанізація,  яка  створила
умови, коли на релігієвибір особистості,  зокрема у великих містах, вже не
впливає  усталена  громадська  думка  чи  сімейна  традиція.  Четверте –
відсутність  відпорності,  скажу  образно  -  конфесійної  екології,  у  наших
історичних  церков,  їхня  нездатність  до  місіонерської  роботи.  П’яте –
матеріальна  скрута  традиційних  церков,  які  нездатні  налагодити  таку
благодійницьку,  освітню  чи  видавничу  діяльність,  як  можуть  це  зробити
привнесені  в  Україну  в  роки  незалежності  конфесії  або  протестантські
спільноти, що одержують значну матеріальну допомогу від своїх зарубіжних
одновірців.

Окремо слід  сказати  про  роль  закордонного  чинника  в плюральності
релігійної  мережі  України.  Тут  виокремимо  наступне:  1).  Ми  не  маємо
спеціальних  законів,  які  б  обмежували  втручання  зарубіжних  релігійних
центрів у внутрішнє релігійне життя України,  які  б регулювали відносини
певних наших релігійних інституцій з їх конфесійними центрами за кордоном.
2). Продовжує діяти та система інституційного підпорядкування в релігійній
сфері зарубіжжю, що склалася в часи, коли у нас практично була відсутня
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свобода віросповідань, Україна не була незалежною країною. 3). Надто ми вже
толерантні і міжнародно законопослушні при прийняття на свої терени різних
зарубіжних релігієтворів, легко йдемо на їх реєстрацію і офіційне визнання,
дозволяємо вільне місіонерство представників зарубіжних релігійних центрів.
4).  Ми  також  податливі  і  до  зверхницьких  зазіхань  із-за  кордону.  -  або
зарубіжних  релігійних  центрів,  або  й  інших  держав.  -  на  наші  релігійні
громади  чи  то  під  приводом  плекання-захисту  якоїсь  єдності  канонічної
території, чи ж то під приводом забезпечення нормальної діяльності певної
національно-меншинної  спільноти,  опікування  інтересами  наявних  у  нас
національно-релігійних меншин. Я б сказав так: ми вже надто багато даємо
свобод  у  діяльності  релігійно-національних  меншин,  особливо  російської,
вірменської,  єврейської,  угорської,  словацької,  румунської  і  польської.  За
допомогою посольств своїх матірних держав вони творять у нас в Україні
практично свої паралельні державні структури, діяльність яких інколи носить
явно відцентровий характер. Згадаймо для прикладу, в якому антидержавному
контексті  щодо  України  діє  московська  спільнота.  Православна  Церква
Московської юрисдикції обстоює у нас двомовність, ставлячи російську мову
на рівень мови титульної нації, вимагаючи від Українського уряду діяти на
міжнародній арені так, як то бажано державі колишньої її колонізації. У цьому
Московській  Церкві  допомагають  ті  релігійні  спільноти,  які  у  своєму
богослужбовому вжитку нехтують державною мовою народу, який прийняв їх
на своїх теренах. Якщо на основі національної самоідентифікації і з’являються
у  нас  національно-релігійні  меншини  (німецькі  чи  шведські  лютерани,
корейські  чи чеські  баптисти,  болгарські  чи грецькі  православні,  російські
старообрядці,  богородчани  чи  щось  подібне),  вони  все  ж  мають
ідентифікувати  себе  насамперед  громадянами України,  а  не  Росії,  Ізраїлю,
Німеччини  чи  інших  країн,  працювати  на  нашу  державу,  а  не  жити  за
біблійним приписом „у світі і не від світу”. 

Україна  є  релігійно  плюральна країна.  Вважаємо,  що її  конфесійна
мережа вже склалася. Якщо й появляться ще якісь нові релігійні рухи, то вони
вже не  матимуть  свого  успіху,  лишатимуться  на  рівні  одиничних  громад.
Віруючі  люди  у  своїх  конфесійних  уподобаннях  вже  в  основному
визначилися. Маємо навіть процес згортання діяльності деяких нових, як для
України, течій.

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконфесійною
країною  без  якихось  гучних  “релігійних  війн”  служить  наша  історична
традиція,  демократична  законодавча  база,  відсутність  державної  Церкви,
діяльність  Всеукраїнської  Ради  Церков  і  релігійних  організацій  і  недавно
з’явленої Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань, інших міжконфесійних
всеукраїнських спільнот,

У  формуванні  віротерпимості  й  утвердженні  свободи  віросповідань
значну  роботу  проводять  Відділення  релігієзнавства  Національної  академії
наук України і Українська асоціація релігієзнавців. Щороку вони проводять до
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десятка  наукових  конференцій,  в  роботі  яких  беруть  участь  представники
різних конфесій.  Під час  роботи таких заходів у їх  учасників  формуються
партнерські  і  зацікавлені  відносини,  сприйняття іншого не як  ворога,  а  як
відмінного від тебе вірянина. Ці інституції видруковують з інформаціями про
життя  і  діяльність  різних  конфесій  України  і  світу  щорічник  „Релігійна
свобода” (наявні  вже 22 його чисел).  Вийшли книги десятитомної  “Історії
релігії в Україні”, де в толерантній і об’єктивно-інформативній формі дається
описання  біля  130  конфесій  українського  релігійного  поля  в  їх  історії  і
сьогоденні. Толерантизації відносин між конфесіями і церквами сприяють ті
Дні релігійної свободи, які проводяться цими науковими інституціями разом з
Державним департаментом у справах релігій Міністерства культури в різних
областях  країни,  щорічні  літні  Молодіжні  школи  релігійної  толеранції.  В
Україні  відроджено  відзначення  щороку  в  січні  місяці  Всесвітнього  Дня
релігій, встановленого ООН ще в 1952 році. Міжконфесійному примиренню
сприяють Фестивалі художніх колективів конфесій України, Дні вдячності,
Ярмарки релігійної літератури, Екуменічні дні молитв, Міжконфесійні зустрічі
релігійних  лідерів,  Міжконфесійні  науково-практичні  конференції,
налагоджене  у  війську  капеланство  та  ін.  На  гарантування  релігійного
плюралізму  зорієнтована  і  та  нова  редакція  Закону  України  про  свободу
совісті  і  релігійні  організації,  яка  підготовлена  робочою  групою  Мінюсту
України.

Чи  можна  сказати,  що  в  нашій  країні  все  абсолютно  добре  із
гарантуванням релігійного плюралізму, не існує якихось обмежень свободи
віросповідань  з  боку  владних  структур?  Сказати  це  ще  не  можна  Так,
враховуючи законом зафіксоване відокремлення Церкви від держави,  вищі
державні  посадовці,  зокрема  і  Президент  України,  не  повинні  відкрито
демонструвати  свою  конфесійну  належність  на  всю  країну  із  широким
залученням до цього засобів масової інформації. А так маємо явне вираження
симпатій  Президента  і  його  Адміністрації  до  новоутвореної  Православної
Церкви України, раніше було - до Церкви Московського Патріархату.  Для
державного службовця канонічною має бути будь-яка релігійна спільнота, що
одержала державну реєстрацію, а не лише та, до якої він сам належить. 

Маємо  ще  вияв  симпатій  можновладців  до  певних  церков  і  при
реституції  майна,  виділенні  земельних  ділянок  під  храмові  забудови,  в
запрошеннях на учась в різних урочистостях представників конфесій тощо. В
календарі  релігійних  свят,  які  є  вихіднми  днями,  значаться  лише  свята
Православ’я. Хоч ця релігія і є домінуючою в країні і до неї відносять себе
десь до 50% опитаних під час різних соціологічних досліджень, але ж є й інші
конфесії,  для  яких  значимими є  свої  свята.  Відзначення  їх  ними у  формі
вихідного дня також має бути передбачене законом. Закон не враховує також
особливість  діяльності  релігійних  меншин,  наявність  серед  дітей  в  школі
представників не лише християнської традиції тощо. Над всіма цими й іншими
питаннями плюрального конфесійного буття ще треба працювати з тим, щоб
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Україна й надалі залишалася країною законодавчо закріпленого і громадською
думкою прийнятого  релігійного  плюралізму,  щоб  ми  мали  повну  свободу
віросповідань.

Складається враження, що різноконфесійні спільноти України прагнуть
діяти якось самоізольовано від інших, навіть від суспільства, загалом світу.
Вони не шукають приводів для зустрічей, взаємоознайомлення, проведення
спільних акцій, зокрема у сфері благодійності. У всякому разі від офіційно
зареєстрованих релігійних спільнот (хібащо окрім п’ятидесятників і  багаїв)
ініціативи із  організації  та  проведення  якихось  міжконфесійних заходів  не
надходило.  У  пресі  різних  конфесій,  особливо  православних  церков,  ми
знаходимо багато спотворювальних, злостливих статей щодо інших. Особливо
з боку Московсько-Православної Церкви такі є щодо інших православних і
греко-католицької  спільнот.  Читаючи їх  і  добре  знаючи віровчення  різних
конфесій  та  їх  обрядову  практику,  так  і  хочеться  сказати  їх  авторам  і
редакторам словами української приказки: бреши, але знай міру. Зрозуміло,
що  такі  публікації  не  сприяють  міжконфесійній  злагоді,  формуванню  тієї
любові до іншого, якій вчив Ісус Христос. А він, між тим, радив йти до інших
зі словами: „Мир Вам!”. Цей інший заслуговує на повагу до нього при всіх
його відмінностях і особливостях. Він – насамперед людина, а будь-яка релігія
– це засіб вияву людинолюбства.

Незважаючи  на  те,  що  кожна  з  конфесій  прагне  обґрунтувати  свою
єдино-істинність, але ми переконані, що якоїсь однієї істинної релігії не існує.
Істинним є те, що об’єднує, як спільний корінь, всі релігії. Це, насамперед, є:
віра в буття світу надприродного (і перш за все Бога); в спасіння завдяки вірі і
слідуванню загальнолюдським нормам моралі, включеними різними релігіями
у свій моральний канон; також очікування блаженного життя в потойбіччі.
Кожна релігія по-своєму вирішує ці істини. Одні напряму пов’язують людину
з Богом, інші ж – між ними ставлять спасителя або ж якогось пророка. Одні
вважають, що вирішити свою майбутню долю можна лише через дотримання
величезної кількості пропонованих їхніми релігійними спільнотами обрядів і
через посередництво служителя культу, інші ж, виходячи з того, що Бог – в
тобі і він виявляється через твою душу, закликають до простого молитовного
єднання з ним, до богомислія, а не тілорухання в обрядах, як це зауважив наш
славний Григорій Сковорода. 

Відтак, форми релігійної віри, які переважно й визначають специфіку
віросповідань, є людським витвором. Навіть в Біблії Бог засвідчує своє буття,
якщо  українською  мовою,  то  двохбуквенним  висловом:  „Я  є”.  Відтак
іновірець, який вірить в Бога, є нашим попутчиком, а не боговідступником чи
якимсь єретиком. Він йде до того ж Бога, що й ти, але іншою дорогою.

Релігійна  плюральність  не  має  формувати  якусь  агресивність  у
відносинах між конфесіями. Бо ж тоді не за Боже вестиметься боротьба, а за
людське, створене людською фантазією і виписане чи то у Священних книгах
різних релігій, чи то втілене в організаційних принципах вибудови їх спільнот,
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а чи ж в конфесійних обрядових дійствах. Певно тому, враховуючи це, Ісус
Христос закликав любити не лише ближнього одновірця, а навіть ворога свого.
Звідси  органічно  випливає  висновок  необхідності  толерантності
міжконфесійних відносин в  релігійно-плюральному суспільстві,  сприйняття
іншого в його світоглядних і релігійних виявах таким, яким він є, щоб потім не
вибачатися перед цим іншим, як це зробила (і хвала їй за це!) Католицька
Церква.

3. Плюральність релігійного життя України

З часу своєї з’яви на карті світу Україна постала як релігійно-плюральна
країна.  Першому  її  владному  утворенню.  -  Києво-Руській  державі.  -
притаманне  було  співіснували  вірування  у  своїх  богів  язичників  різних
племен,  спробу поєднати  яких в  один пантеон прагнув  здійснити (правда,
безуспішно) князь Володимир у 982 році. По-своєму сприйняв наш народ у
свій духовний світ і християнство після його охрещення князем Володимиром
у 988 році. Він поєднав у своїх віруваннях цю релігію з язичництвом, а відтак
став двовірним. Та інакше й не могло бути. Язичництво – це релігійна картина
природи  і  діяльності  людини  в  ній.  Християнство  –  це  релігійна  картина
людини у її відносинах з іншими людьми і Богом. Саме тому, прийшовши на
наші  терени,  християнство,  із-за  відсутності  в  нього  якогось  свого
специфічного  природобачення,  не  могло  замінити,  а  чи  ж  витіснити
язичництво. Воно охристиянізувало його. Тому ми й маємо нині у віруваннях
народу  практично  не  чисте  християнство,  а  християнізоване  язичництво  і
водночас оязичнене християнство. Цей синкретизм є однією з підвалин тієї
релігійної плюральності, яка характеризує духовний світ нашого народу.

Україна,  як  це  відомо,  є  межовою  країною.  Вона  розташована  на
пограниччі  Сходу  і  Заходу,  християнства  та  ісламу,  двох  основних  течій
християнства  –  православ’я  і  католицизму.  Це  зумовлювало  те,  що  на  її
території здавна проживають поруч представники різних релігійних вірувань.
Таке  сусідство,  постійне  спілкування,  навіть  співжиття  різних  вірувань
формувало  переконання,  що  релігійність  є  чимось  особистісним,  що  із-за
відмінності у віруваннях не слід допускатися ворожнечі, якихось протистоянь,
упереджень,  що  іншу релігійність  слід  сприймати  з  певною байдужістю і
толерантністю.

Ще одне. Є два психологічні типи народів – екстраверти й інтроверти.
Екстраверти, як відомо, прагнуть розширити свої впливи і володіння, території
проживання. Типовий приклад – росіяни, які в своїх устремліннях прихопити
чужі  землі  аж  до  Аляски  дійшли,  приросіянили  Прибалтику,  Кавказ  і
Причорномор’я.  Вони  діють  за  принципом  відомої  пісні:  „Всё,  что  мною
пройдено, всё вокруг моё”. Українці – інтроверти. Їм багато, а тим більше
чужого,  не  треба.  Вони  байдужі  і  до  вірувань  іншого,  не  прагнуть  його
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переіначити на лад своєї релігійної духовності, зробити „своїм”. А відтак. -
українці толерантні до носіїв інших вірувань.

Релігійність  українського  народу  кордоцентрична.  Це  означає,  що  в
світогляді українця основну роль – мотиваційну і рушійну – відіграють не
розумово-раціональні  сили,  а  світ  емоцій,  почуттів.  Кордоцентрична
релігійність  є  надто  простою.  Це  –  релігійність  серця.  Вона  не  потребує
створення  якихось  затеоретизованих  богословських  систем,  де,  власне,
частіше  всього  й  виникає  міжконфесійне  протистояння.  Притаманне
українцям чуттєво-релігійне ставлення до життя не формує якусь ворожість до
носіїв інших вірувань, бо ж емоційний світ віруючих різних конфесій майже
співпадає. Відтак в іншому вони не вбачають якогось ворога. Серед українців
часто можна почути, що католики, як і православні, “вірять в єдиного Бога і в
Ісуса  Христа,  тільки  в  них  по-іншому  правиться”  (тобто  по-іншому
виконуються обряди). До євреїв українець також ставиться з повагою, бо ж
вони також “вірять в єдиного Бога” і мають “міцну віру”.

Своє ставлення до інших людей українець вимірює не їх конфесійністю,
світоглядними орієнтаціями, а їх діяльністю. Тому він толерантний навіть до
атеїста.  Аргумент при цьому звучить приблизно такий: “Дарма,  що він не
молиться Богу, але він заслужив собі місце на тому світі справами своїми”.

Світоглядну  плюральність  і  поліконфесійність  на  теренах  України
забезпечувало також завжди співчутливе й доброзичливе ставлення українця
до знедолених, скривджених. Може тому він спокійно прийняв на свої землі
вигнаних  з  Європи  євреїв,  соцініан  та  антитринітаріїв  -  з  Польщі,
старообрядців,  молокан  і  духоборів  -  з  Росії.  Зрозуміло,  що  це  також
формувало поліконфесійну карту України.

Гляньмо  на  те,  як  цивілізовано  Україна  вирішує  проблему
кримськотатарського  народу.  Воно  докорінно  відрізняється  від  вирішення
Росією чеченської проблеми. Обидва ці народи – чеченці і кримські татари -
були  виселені  з  їх  етнічних  територій.  Але  кримо-татари  були  більше
скривджені, а тому вони мали більше мотивів для конфліктного вирішення
своїх проблем. Але це не трапилося, бо Україна, шануючи їх людську гідність,
пішла на прямі контакти своєї вищої влади з їх лідерами. Внаслідок цього
кримо-татари постали у нас не як “особи мусульманського віросповідання”, а
як повноправні і повноцінні учасники всіх державних і суспільних процесів.
Відмінна конфесійність при цьому була вже їх особистою справою, особистим
вибором. Її українська держава не виставляла як чинник якихось протистоянь.
То  ж  пошанування  людської  гідності,  піднесене  на  рівень  національних
стандартів,  забезпечує  в  Україні  толерантність  міжконфесійних  відносин.
Дійшло до того, що муфтій кримських мусульман Е. Аблаєв навіть відмовився
брати участь в роботі Міжконфесійної Ради Автономії із-за того, що Церква
Московського  Патріархату  з  підтримки  кримської  влади  не  допускала  до
роботи  в  цій  Раді  представників  власне Українських Церков  –  Київського
Патріархату і Греко-Католицької.
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Все вище сказане дає підставу для висновку, що релігійний плюралізм
має в Україні свої історичні корені. Історія формувала Україну конфесійно
плюральною. Вона ж водночас виховувала в українця свідомість релігійної
толерантності.

Нині ми маємо в Україні офіційно зафіксованих понад 120 релігійних
течій і церков. Якщо на перших етапах становлення нашої незалежної держави
й  виникали  міжконфесійні  чи  міжцерковні  конфлікти,  то  вони  мали  не
релігійне,  а  матеріальне  підґрунтя,  зокрема  проблему  володіння  храмами.
Відомо, що в 1946 році комуністична влада заборонила діяльність в Західній
Україні Греко-Католицької Церкви, а належні її десь понад три тисячі храмів
передала  Православній  Церкві  Московського  Патріархату.  Після  здобуття
Україною незалежності греко-католики вийшли з підпілля і поставили питання
про  повернення  їм  храмів.  Замість  того,  щоб  це  повернення  провести
цивілізовано,  а  для  себе  побудувати  нові  храми,  Церква  Московського
Патріархату  спровокувала  в  західному регіоні  нашої  країни міжконфесійні
конфлікти,  які  зрештою  закінчилися  не  на  її  користь.  То  ж  коли  зараз
Московський  Патріархат  звинувачує  опосередковано  Ватикан  за  розгром
трьох своїх єпархій в Галичині й із-за цього не йде на прямі контакти глав двох
Церков,  то  ці  звинувачення  абсолютно  безпідставні.  Москві  їх  треба
зорієнтовувати на свою адресу. Вважаємо, що міжконфесійна ворожнеча в
Західній  Україні  була  спровокована  ззовні  для  того,  щоб  дестабілізувати
зрештою  у  нас  політичну  ситуацію,  подати  нашу  країну  в  очах  світової
громадськості як недемократичну, нетолерантну. Але українська влада змогла
вирішити і цю проблему. В одному з конфліктних поселень було побудовано
ще новий храм, в другому – організували почергові богослужіння, в третьому
– громада Церкви Московського Патріархату сама по собі розпалася.

В  1991  році  Верховна  Рада  України  прийняла  Закон  “Про  свободу
совісті  і  релігійні  організації”.  Хоч  цей  Закон  і  був  прийнятий  ще  в
комуністичні часи, але він, як на сьогодні, є одним із найдемократичніших у
світі.  Закон  врахував  демократичні  принципи  міжнародних  правових
документів  з  свободи  релігії.  Плюральність  українського  суспільства  він
закріпив законодавчо:

1.  Насамперед  Закон  утвердив  свободу  віросповідань.  Він  дає  право
будь-якій конфесії на офіційну реєстрацію, але водночас не робить це право
обов’язковим.  Відтак  маємо зареєстрованими більше ста  різних релігійних
течій і спільнот.

2.  Закон  не  обмежує  права  громадян  перед  Законом  із-за  якоїсь  їх
релігійної  належності  і  водночас  застерігає  від  використання  релігії  для
розпалювання  пов’язаної  з  релігією  ворожнечі  й  ненависті,  ображання
почуттів громадян.

3.  Закон  декларує  рівність  всіх  релігій,  віросповідань  та  релігійних
організацій перед законом, недопущення встановлення будь-яких переваг або
обмежень якоїсь релігії, віросповідання чи релігійної організації.
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4. Закон забороняє будь-яку політичну діяльність релігійних організацій,
причетність їх до політичного життя, а відтак і визнання в той чи інший спосіб
якоїсь  релігійної  організації  (Церкви)  державною,  підключення  окремих
релігійних  організацій  до  виконання  державних  функцій  чи  одержання
державного фінансування. Церква відокремлена у нас від держави. 

5. Релігійний плюралізм в країні забезпечує також відокремлення школи
від Церкви. Державна освіта у нас є світською. Вона через різні релігієзнавчі
дисципліни, які читаються в статусі обов’язкових у всіх вузах, дає об’єктивні,
конфесійно  неупереджені  знання  про  різні  релігії,  формує  толерантні
міжконфесійні відносини.

6. Закон не забороняє місіонерську діяльність будь-якої конфесії, в тому
числі й зарубіжне релігійне місіонерство, хоч останнє подеколи надто вороже
сприймається історичними церквами.

Якщо  в  комуністичні  роки  в  Україні  діяло  всього  9  офіційно
зареєстрованих Церков і релігійних течій, то в 1991 році їх було вже 42. Тут
дала  себе  знати  та  Перебудова,  яку  проводив  тодішній  Генсек  Компартії
Союзу Михайло Горбачов, а також демократизм перших років суспільного
життя  незалежної  України.  Нині  їх  нараховується  десь  понад  120  різного
віросповідного  коріння  -  ....  християнського,  ...  орієнталістського,  ...
рідновірського й іншого, зокрема етнічного і синтетичного. Думаю, що ще
більше десятка різних релігійних спільнот у нас залишаються з тих чи інших
причин незареєстрованими. 

Чим же зумовлене таке велике конфесійне різноманіття в Україні? Вище
ми частково наголосили на ролі особливостей нашого історичного середовища
в цьому. Історія буття українців як етносу внесла помітні корективи у нашу
конфесійну  карту.  Нинішньому  конфесійному  різноманіттю  сприяли  і
сприяють  ряд  чинників.  Перший  –  відзначене  вище  наше  межове
розташування  між  Сходом  і  Заходом,  між  двома  світовими  релігіями  –
християнством  та  ісламом,  між  двома  основними  течіями  християнства  –
православ’ям і католицизмом. Друге – відсутність в Україні протягом століть
національної держави, що не сприяло утвердженню на наших теренах своїх
національних церков, а також особлива ментальність місцевих управлінців,
для  яких  українсько-національне,  в  тому  числі  і  національно-церковне,  в
переважній більшості  регіонів не стало святинею. Третє – урбанізація,  яка
створила умови, коли на релігієвибір особистості, зокрема у великих містах,
вже не впливає усталена громадська думка чи сімейна традиція. Четверте –
відсутність  відпорності,  скажу  образно  -  конфесійної  екології,  у  наших
історичних  церков,  їхня  нездатність  до  місіонерської  роботи.  П’яте  –
матеріальна  скрута  традиційних  церков,  які  нездатні  налагодити  таку
благодійницьку,  освітню  чи  видавничу  діяльність,  як  можуть  це  зробити
привнесені  в  Україну  в  останнє  десятиліття  конфесії  або  протестантські
спільноти, що одержують значну матеріальну допомогу від своїх зарубіжних
одновірців.
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Окремо слід сказати про роль міжнародного (точніше – закордонного)
чинника в плюральності релігійної мережі України. Тут виокремимо наступне:
1. Ми не маємо спеціальних законів, які б обмежували втручання зарубіжних
релігійних центрів у внутрішнє релігійне життя України, які  б регулювали
відносини певних наших релігійних інституцій з їх конфесійними центрами за
кордоном. 2. Продовжує діяти та система інституційного підпорядкування в
релігійній сфері зарубіжжю, що склалася в часи, коли у нас практично була
відсутня свобода віросповідань, Україна не була незалежною країною 3. Надто
ми вже толерантні і міжнародно законослухняні при прийняття на свої терени
різних  зарубіжних  релігієтворів,  легко  йдемо  на  їх  реєстрацію  і  офіційне
визнання,  дозволяємо  вільне  місіонерство  представників  зарубіжних
релігійних центрів. 4. Ми також податливі і  до зверхницьких зазіхань із-за
кордону. - або зарубіжних релігійних центрів, або й інших держав. - на наші
релігійні  громади  чи  то  під  приводом  плекання-захисту  якоїсь  єдності
канонічної території, чи то під приводом забезпечення нормальної діяльності
певної національно-меншинної спільноти, опікування інтересами наявних у
нас національно-релігійних меншин. Я б сказав так: ми вже надто багато даємо
свобод  у  діяльності  релігійно-національних  меншин,  особливо  російської,
вірменської, єврейської, румунської і польської. За допомогою посольств своїх
матірних держав  вони творять  у  нас  в  Україні  практично  свої  паралельні
державні  структури,  діяльність  яких  інколи  носить  явно  відцентровий
характер. Згадаймо для прикладу, в якому антидержавному контексті щодо
України російська спільнота і Православна Церква Московської юрисдикції
обстоює у нас двомовність, ставлячи російську мову на рівень мови титульної
нації, вимагаючи від Українського уряду діяти на міжнародній арені так, як то
бажано  державі  колишньої  її  колонізації.  У  цьому  Московській  Церкві
допомагають  ті  релігійні  спільноти,  які  у  своєму  богослужбовому  вжитку
нехтують державною мовою народу, який прийняв їх на своїх теренах. Якщо
на основі  національної  самоідентифікації  і  з’являються  у нас  національно-
релігійні  меншини  (німецькі  чи  шведські  лютерани,  корейські  чи  чеські
баптисти, болгарські чи грецькі православні, російські старообрядці чи щось
подібне),  вони  все  ж  мають  ідентифікувати  себе  насамперед  громадянами
України, а не Росії, Ізраїлю, Німеччини та ін., працювати на нашу державу, а
не жити за біблійним приписом „у світі і не від світу”. 

Україна  є  релігійно  плюральна  країна.  Вважаємо,  що  її  конфесійна
мережа вже склалася. Якщо й появляться ще якісь нові релігійні рухи, то вони
вже не  матимуть  свого  успіху,  лишатимуться  на  рівні  одиничних  громад.
Віруючі  люди  у  своїх  конфесійних  уподобаннях  вже  в  основному
визначилися. Маємо навіть процес згортання діяльності деяких нових, як для
України, течій.

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконфесійною
країною  без  якихось  гучних  “релігійних  війн”  служить  наша  історична
традиція,  демократична  законодавча  база,  відсутність  державної  Церкви,



28

діяльність  Міжцерковної  Ради  й  інших  міжконфесійних  всеукраїнських
об’єднань, цілого ряду громадських міжконфесійних утворень, зокрема такого
як Міжнародна асоціація релігійних свобод. У формуванні віротерпимості й
утвердженні  свободи  віросповідань  значну  роботу  проводять  Відділення
релігієзнавства  Національної  академії  наук  України  і  Центр  релігійної
інформації  і  свободи  Української  асоціації  релігієзнавців.  Щороку  вони
проводять  до  десятка  наукових  конференцій,  в  роботі  яких  беруть  участь
представники різних конфесій.  Ці інституції  видруковують з  інформаціями
про життя і діяльність різних конфесій України і світу щомісячний часопис
“Релігійна панорама” (вже видрукувано біля ста чисел), щорічник „Релігійна
свобода”(наявні  23  чисел).  Виходять  книги  десятитомної  “Історії  релігії  в
Україні”,  де  в  толерантній  і  об’єктивній  формі  дається  описання  різних
конфесій українського релігійного поля в їх історії і сьогоденні. Толерантизації
відносин між конфесіями і церквами сприяють ті Дні релігійної свободи, які
цими  науковими  інституціями  разом  з  Державним  Комітетом  України  у
справах  національностей  і  релігій  проводяться  в  різних  областях  країни,
щорічні літні Молодіжні школи релігійної толеранції. В Україні відроджено
відзначення щороку в січні місяці Всесвітнього Дня релігій,  встановленого
ООН ще в 1952 році.  Міжконфесійному примиренню сприяють Фестивалі
художніх  колективів  конфесій  України,  Дні  вдячності,  Ярмарки  релігійної
літератури, Екуменічні дні молитв, Міжконфесійні зустрічі релігійних лідерів,
Міжконфесійні  науково-практичні  конференції  та  ін.  На  гарантування
релігійного плюралізму зорієнтована і та нова редакція Закону України про
свободу  совісті  і  релігійні  організації,  яка  підготовлена  робочою  групою
Мінюсту України.

Чи  можна  сказати,  що  в  нашій  країні  все  абсолютно  добре  із
гарантуванням  релігійного  плюралізму,  не  існує  ніяких  обмежень  свободи
віросповідань  з  боку  владних структур?  Зрозуміло,  що так  сказати  ще не
можна,  хоч  це  законодавчо  якось  не  визначено.  Так,  враховуючи законом
зафіксоване  відокремлення  Церкви  від  держави,  вищі  державні  посадовці,
зокрема  Президент  України,  не  повинні  відкрито  демонструвати  свою
конфесійну належність на всю країну із широким залученням до цього засобів
масової інформації. А так ми мали останніми роками явне вираження симпатій
Президента і  його Адміністрації  до Київського,  а тривалий час Прем’єра і
Спікера до Церкви Московського  Патріархату.  Для  державного службовця
канонічною має бути будь-яка релігійна спільнота,  що одержала державну
реєстрація, а не лише та, до якої він належить. 

Маємо  ще  вияв  симпатій  можновладців  до  певних  церков  і  при
реституції  майна,  виділенні  земельних  ділянок  під  храмові  забудови,  в
запрошеннях на участь в різних урочистостях представників конфесій тощо. В
календарі  релігійних  свят,  які  є  вихідними  днями,  значаться  лише  свята
Православ’я. Хоч ця релігія і є домінуючою в країні і до неї відносять себе
десь 36-48%% опитаних під час різних соціологічних досліджень, але ж є й
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інші конфесії, для яких значимими є свої свята. Відзначення їх ними у формі
вихідного  дня  також  має  бути  передбачене  законом.  Над  всіма  цими
питаннями  ще  треба  працювати  з  тим,  щоб  Україна  й  надалі  залишалася
країною  законодавчо  закріпленого  і  громадською  думкою  прийнятого
релігійного плюралізму, щоб ми мали повну свободу віросповідань.

Складається враження, що різноконфесійні спільноти України прагнуть
діяти якось самоізольовано від інших, навіть від суспільства, загалом світу.
Вони не шукають приводів для зустрічей, взаємоознайомлення, проведення
спільних акцій, зокрема у сфері благодійності. У всякому разі від офіційно
зареєстрованих релігійних спільнот (хібащо окрім п’ятидесятників і  багаїв)
ініціативи із  організації  та  проведення  якихось  міжконфесійних заходів  не
надходило.  У  пресі  різних  конфесій,  особливо  православних  церков,  ми
знаходимо багато спотворювальних, злосливих статей щодо інших. Читаючи
їх і добре знаючи віровчення різних конфесій та їх обрядову практику, так і
хочеться  сказати  їх  авторам  і  редакторам  словами  української  приказки:
бреши,  але  знай  міру.  Зрозуміло,  що  такі  публікації  не  сприяють
міжконфесійній злагоді,  формуванню тієї любові до іншого, якій вчив Ісус
Христос. А він, між тим, радив йти до інших зі словами: „Мир Вам!”. Цей
інший  заслуговує  на  повагу  до  нього  при  всіх  його  відмінностях  і
особливостях. Він – насамперед людина, а будь-яка релігія – це засіб вияву
людинолюбства.

Незважаючи  на  те,  що  кожна  з  конфесій  прагне  обґрунтувати  свою
єдино істинність, але якоїсь однієї істинної релігії не існує. Істинним є те, що
об’єднує, як спільний корінь, всі релігії. Це, насамперед, є: віра в буття світу
надприродного  (і  перш за  все  Бога);  в  спасіння  завдяки  вірі  і  слідуванню
загальнолюдським  нормам  моралі,  включеним  різними  релігіями  у  свій
моральний канон, а також очікування блаженного життя в потойбіччі. Кожна
релігія  по-своєму  вирішує  ці  істини.  Одні  напряму  пов’язують  людину  з
Богом, інші ж – між ними ставлять спасителя або ж якогось пророка. Одні
вважають, що вирішити свою майбутню долю можна лише через дотримання
величезної кількості пропонованих їхніми релігійними спільнотами обрядів і
через посередництво служителя культу, інші ж, виходячи з того, що Бог – в
тобі і він виявляється через твою душу, закликають до простого молитовного
єднання з ним, до богомислія, а не тілорухання в обрядах. 

Відтак форми релігійної віри, які  переважно й визначають специфіку
віросповідань, є людським витвором. Навіть в Біблії Бог засвідчує своє буття,
якщо українською мовою, то двобуквеним висловом: „Я є”. Відтак іновірець,
який вірить в Бога, є нашим попутником, а не боговідступником чи якимсь
єретиком. Він йде до того ж Бога, що й ти, але іншою дорогою.

Релігійна  плюральність  не  має  формувати  якусь  агресивність  у
відносинах між конфесіями. Бо ж тоді не за Боже вестиметься боротьба, а за
людське, створене людською фантазією і виписане чи то у Священних книгах
різних релігій, чи то втілене в організаційних принципах вибудови їх спільнот,
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а чи ж в конфесійних обрядових дійствах. Певно тому, враховуючи це, Ісус
Христос закликав любити не лише ближнього одновірця, а навіть ворога свого.
Звідси  органічно  випливає  висновок  необхідності  толерантності
міжконфесійних відносин в  релігійно-плюральному суспільстві,  сприйняття
іншого в його світоглядних і релігійних виявах таким, яким він є, щоб потім не
вибачатися перед цим іншими, як це зробила (і хвала їй за це!) Католицька
Церква.

4. Віхи конфесійного процесу на українських теренах 

Важливою особливістю генезису українського етносу є те, що територія,
на  якій  піднялася  його  цивілізація,  являла  собою  поле  перехрещування
культурних, політичних і релігійних впливів між Сходом і Заходом. Поставали
і  сходили  з  історичної  арени  України  одні  за  одними  могутні  цивілізації
кіммерійців,  скіфів,  готів,  гунів  та  інших  народів,  але  їхнє  багатоманітне
культурно-релігійне  надбання  не  загубилося  у  віках.  Через  вірування
“літописних слов’ян”  воно знайшло опісля  своє  відображення в  релігійній
свідомості українського народу.

Значну частину території сучасної України заселяли в V-ІІІ тис. до н.е.
хліборобсько-скотарські  племена  трипільської  культури,  саме  які  першими
споруджували добре сплановані протоміста і протофортеці. Складні релігійно-
свідоглядні  уявлення,  що  передусім  були  хліборобського  спрямування,
відповідали  високорозвинутій  суспільно-господарській  системі  трипільців.
Вони  шанували  Богиню-Матір,  яка  символізувала  родючість  і  від  якої
залежало життя всього живого, а також божества грому, Сонця, неба, вітру
тощо. Були в них свої духи-покровителі, поширювались культи вогню та бика
– символів Сонця і чоловічої сили.

Своє втілення в т. зв. трипільській пластиці знайшли релігійні вірування
та культова практика трипільців. Головне місце в ній належало різноманітним
глиняним жіночим фігуркам,  що  символізують  ідею ототожнення  землі  із
жінкою,  вагітність  яких  є  символом  родючості.  Космогонічно-релігійні
уявлення  трипільців  можна  спостерігати  також  в  орнаменті  побутового  і
ритуального посуду із зображеннями небесних світил, рослин, тварин і людей.
Особлива увага в них приділялась темі дощу, що символізувався як молоко
богині. З темою дощу частково був пов’язаний культ змії, вужа – носіїв добра,
охоронців дому і всього найціннішого.

Трипільці хоронили померлих під своїми житловими будівлями, вірячи в
те, що в такий спосіб захистять себе від злих сил і збережуть своє майно.
Священним місцем у трипільських житлах була піч, біля якої розміщувались
вівтарі,  що  мали  прямокутну  чи  хрестоподібну  форму  (Космос  Древньої
України: міфологія, філософія, етногенез. - К., 1992).
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Населенню ямно-катакомбного періоду були притаманні й міфологічні
уявлення. Зокрема, змієборчий космогонічний міф, пов’язаний з боротьбою
бога сонця з темрявою та водною стихією, уособленими в образі хтонічної
істоти дракона-вешапа. Поблизу Мелітополя у гроті Кам’яної могили знайдено
скульптурне зображення вешапа, пов’язане з релігійним обрядом вбивства).
Поширювалися серед племен катакомбної культури культи предків, домашніх
тварин тощо.

Під  впливом  катакомбної  міфології  у  стародавніх  праслов’ян
поширювалася  віра  в  існування  душі  і  потойбічного  світу,  також
розповсюджувалися землеробські  та  скотарські  культи, обожнення Сонця і
вогню.

Киммерійці були першим народом на нинішніх українських теренах, що
мав власну назву. Це – ІХ-VІІ ст. до н. е. Згадки про них є в “Одісеї” Гомера,
“Історії” Геродота та деяких східних джерелах. Віра в душу та життя після
смерті  була  характерною  для  їхнього  релігійного  світогляду.  Відлунням
релігійного культу ранньонеолітичної (дотрипільської) та трипільської доби у
киммерійців  був  культ  Богині-Матері.  Це  є  та  найхарактерніша  риса,  що
свідчить про формування релігійної свідомості у багатьох народів. Глиняні
жіночі  статуетки  з  вираженими  прикметами  жіночих  форм,  фалічні
зображення, чоловічі фігурки зі збільшеними ознаками статі, статуетки жінки з
дитиною на руках свідчать  про формування ще в  ту  епоху культу Роду і
Рожениці, надто поширеного опісля в дохристиянських віруваннях східних
слов’ян.

Із вторгненням скіфських племен в Північне Причорномор’я в VІІ ст. до
н.е.  кіммерійці  були  витіснені  в  Передню  Азію.  Релігія  скіфів  досягла
розвинутого  політеїзму.  Скіфи  були  близькі  до  створення  національно-
державної  релігії.  Їхня  релігійно-міфологічна  система  поєднувала  в  собі
елементи  зооморфної  символіки  звіриного  стилю  з  антропоморфною
міфологемою. Скіфам були притаманні  також деякі  вірування трипільської
культури,  елементи  тотемів  скотарської  культури  з  впливом  грецької
міфології.

Верховенство у скіфському пантеоні належало Табіті – богині світла і
вогню, що виконувала деміургічні й космологічні функції, а водночас була
уособленням Великої  Богині-Матері,  символом жіночого начала в природі.
Після  Табіті  скіфи вшановували Папая,  якого  вважали своїм прабатьком і
чоловіком богині Апі,  що уособлювала життєтворчі  стихії  – землю і воду.
Трійця – Табіті, Папай і Апі – очолювала пантеон вищих скіфських божеств.
Богинею життя і смерті була Аргімпаса, а Гойтосир був охоронцем худоби.
Особливе місце в релігійному світогляді скіфів посідав бог війни Арес, єдиний
з усіх божеств, якому вони споруджували святилища. Зображенням Ареса був
короткий  скіфський  залізний  меч  –  акінак  (Бессолова  С.С..  Религиозные
представления  скифов.  -  К.,  1983.  -  С.  83;  Мурзин  В.Ю.  Происхождение
скифов. Происхождение скифов. - К., 1990).
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Значний вплив скіфських вірувань на становлення східнослов’янської
релігійно-міфологічної системи відзначила Н. Полонська-Василенко: “Скіфи
продовжують  розробку  трипільської  міфології  в  образах  фантастичного
звіриного стилю і передають її  через анто-слов’ян селу: це образи Матері-
Богині, пастуха Геракла, одноокого циклопа, грифона, культового бика, коня,
кабана тощо. Ще виразніше традиційний зв’язок дає наша хата з її піччю”
(Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х т. - Т. 1. - К,, 1993. - С.59). .

Пов’язаному  з  піччю  вогнищу  скіфи  приписували  чудодійні  сили
покровителя  Роду.  Вони  вірили,  що  від  поєднання  вогню  із  землею
збільшується родючість. Тому піч була тим священним місцем, де жінка мала
народжувати дитину. В той же час піч це – місце, де перебувають померлі
члени  роду.  Взагалі  вогонь  виконував  відроджувальну  функцію;  він
асоціювався  з  Сонцем,  яке  дарувало  тепло  і  світло;  йому  приписувались
очищувальні й охоронні властивості.

У скіфів,  як  потім і  в  слов’ян,  зображення водоплавних птахів мало
культове  призначення.  Птахи  виконували  захисну  та  магічну  функції  і
поєднувалися з ідеєю часу й простору. Як і скіфи, слов’яни поклонялися також
мечу. В “Повісті врем’яних літ” згадується, що слов’яни шанували меч як бога
війни.

У  ІІ ст. до н.е.  скіфи  були  частково  витіснені  та  асимільовані
сарматськими племенами (язиги, алани, роксолани, аори, сіраки). Вірування
сарматів мало чим відрізнялося від скіфських. Панівними у них були культи
Сонця і  вогню, Великої Богині-Матері,  бога війни, уособленням якого був
також  меч.  У  сарматів  поруч  з  цим  спостерігаються  вияви  чуттєво-
надчуттєвого  типу  надприродного,  виявляється  поклоніння  неживим
предметам та наділення їх душею, віра в чарівну силу каміння тощо.

Прийшлі скіфо-сарматські племена, взаємодіючи з православними, які
жили на  терені  України,  ймовірно були асимільовані  автохтонами.  Значна
кількість скіфо-сарматських паралелей у віруваннях давніх українців засвідчує
симбіоз цих культур.

Також багато елементів від вірувань фракійських племен, які в І тис. до
н.  е.  населяли  південно-західну  частину  нинішніх  українських  теренів,
малоазійські простори, території нинішніх Болгарії, Румунії, почасти Сербії та
Греції, увійшло в релігійну систему стародавніх слов’ян. Базисом релігійних
поглядів фракійських племен була віра в безсмертя душі та потойбічне життя.
Фракійці вірили, що після смерті вони відходять до Бога Зальми (Залмоксіса).
З релігійного погляду фракійців можна розділити на дві великі групи – діїв
(шанувальників Дія-Діоніса) та пелазгів (шанувальників Аполлона). Дій був
знаний  у  слов’ян  і  славився  поряд  з  їхніми  головними  богами.  У
слов’янському середовищі були поширені культи фракійської богині місяця
Мендіди (у слов’ян – Дана) та богині весни і кохання Лади. Фракійські богині
долі, поезії, музики та танців Сивіли, з іменем яких пов’язані загадкові “Книги
пророцтв” (“Книги Сивіл”), були знані в українців як богині-Вили. Пелазги



33

вважали своїм верховним богом Пела, якого греки називали Аполлоном. Він
уособлював  сонячні  сили.  Пел  у  віруваннях  давніх  українців  відомий  як
Білобог  –  творець  води,  землі  й  світла.  Його  вважали  батьком  Перуна.
Білобогові протистояв Чорнобог – уособлення зла. В українському православ’ї
Білобог  трансформувався  в  образі  святого  Георгія  –  переможця  злих  сил,
захисника народу.

Матеріально-світоглядні  взаємовпливи  та  єдність  релігійних  витоків
простежується також у слов’ян і кельтів, які прийшли в Європу з Центральної
Азії в першій половині V ст. до н.е. Кельти створили свій особливий стиль у
культурі, що в археології має назву латенського (від назви місця Ла-Тен, де
були знайдені залишки цієї культури). Головним божеством кельтів, аналогом
слов’янського Перуна, був бог блискавки та грому Тараніс. Велике значення в
релігійних віруваннях кельтів мало вшанування бога Сонця та світла Беліна
(Бела)  та бога  війни Белатукадора.  Релігійні  обряди та  жертвоприношення
здійснювали жерці–друїди, які мали абсолютну владу і були наділені правом
призначати покарання.

У слов’ян і у кельтів природа є живою. Священні гаї заміняли їм храми.
Житлом  божества  вважався  дуб.  Взагалі  дерево  було  у  них  уособленням
космогонічних  і  часових  уявлень:  його  коріння  йшло  в  глибини  землі,  в
царство померлих, а стовбур символізував покоління живих, листя ж і крона –
житло богів та духів. 

Простежуються також паралелі у слов’янському та тюркському (гунни,
болгари, хазари) релігійно-міфологічному світогляді.

Важливу  роль  посередників  в  культурних  взаєминах  між  Сходом  і
Заходом відіграли  також і  хазари.  Культурне  значення  Хазарії  полягало  в
релігійній  терпимості  і  толерантності  щодо  таких  релігій,  як  буддизм,
християнство,  іудаїзм  та  язичництво.  У  столиці  Хазарії  Утилі  вільно
відправляли свій релігійний культ мусульмани, християни та іудеї.

Українському народу протягом тривалої своєї історії довелось пройти
складний  розвиток  релігійних вірувань.  Пережили українці  й  певний етап
інтернаціональності,  синтезувавши  й  увібравши  до  свого  духовного  світу
багато  елементів  з  релігійних  систем  народів,  з  якими  перетиналися  їх
історичні  шляхи.  У  цих  віруваннях  поєднувалося  масивне  нашарування
архаїчних стереотипів практичного та інтелектуального освоєння світу. Вони
були пов’язані  з  одушевленням і  одухотворенням  природи,  з  наданням їй
антропоморфних  властивостей  і  рис,  з  вірою  в  життя  після  смерті.  Це
відображено  в  культах  предків,  героїв,  вождів,  в  еротичних,  поховальних
обрядах. Об’єктами цих культів були вода, земля, рослини, тварини і Сонце,
що  символізували  поєднання  особистісного  і  природного,  людського  і
божественного начал.

Вихідним  етапом  релігійного  процесу  в  Україні  було  язичництво.
Язичництво - це назва давньої релігії, яка існувала, як вище зазначалося, до
прийняття  світових  релігій  у  всіх  народів.  Поняття  це  охоплює  широкий
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спектр вірувань народу з найдавніших часів: уособлення природи, віра в духів,
культ  предків,  тотемізм,  магія,  чаклунство,  знахарство  та  ін.  Етнічно
забарвлене  українське  язичництво  одержало  ще  назву  давньоукраїнської
релігії. 

Давньоукраїнська релігія -- вірування і культи слов'янських племен, які
мешкали в основному в межах сучасної України, та політеїстичні вірування
формованого українського етносу. Праісторією давньоукраїнської релігії є так
зване поганське язичництво (від лат. pagus - село). Воно виводить свої витоки
ще  з  глибин  індоєвропейської  культури  і  в  східнослов'янській  та
ранньоукраїнській  міфології  представлене  образами  добрих  і  злих  духів  -
упирів,  берегинь,  русалок,  домових,  водяних,  лісовиків,  рожаниць  тощо.
Пізніше уявлення про них позначилися на змісті образів богів.  Таким був,
зокрема, Род, що поєднував у собі орудну і деміургічну функцію, притаманну
лише  богам.  Він  поставав  заступником  урожайності  і  плідності  худоби,  а
водночас був також і творцем життя. 

Давньоукраїнський  пантеон  богів  склався  задовго  до  княжої  доби.
Головним персонажем у ньому був Сварог - бог неба і вогню, який утримував
риси й "культурного героя" і дарував людям ковальське ремесло. Ім'я його
сина Дажбога походить від давньоукраїнського "дажь" - він був богом сонця й
подавачем живильних променів, творцем життєвої сили. З часом чільне місце
в цьому пантеоні  займає Перун -  бог  вогню і  воїнства,  хоча в  свідомості
простолюду не менш поважаними залишаються Велес, Мокоша та ін. боги.
Характерною рисою давньоукраїнської релігії є надто розвинуте символічне
мислення і форми культової практики.

В релігійній історії України були такі події, які залишили свій слід на
всіх  сферах суспільного і  духовного життя її  народу.  Всебічний підхід  до
історії християнства на українських теренах засвідчує те, що ця релігія у долі
українства зіграла, як вже вище зазначалося, надто суперечливу роль.

Як свідчить історична наука, християнство з’явилося на наших теренах
задовго до хрещення України-Руси князем Володимиром у 988 році. Тут слід
згадати  прихід  в  1-му  століття  на  Київські  гори  апостола  Андрія
Первозванного, Готське хрещення і діяльність десь в ІІІ-ІУ столітті Готської
єпархії на нинішніх українських територіях, просвітницьку місію в ІХ столітті
Кирила і Мефодія, Аскольдове хрещення 860 року, прийняття християнства
княгинею Ольгою, а  також поширення християнства  у грецьких містах на
півдні  наших  теренів.  Оскільки  язичництво  не  відповідало  соціальним  і
духовним  запитам  нового  часу,  то  з’явилася  потреба  в  релігії,  яка  б
сповідувала  ідею  Богоданності  держави  і  законопослушання.  Одним  із
мотивів, чому Володимир прийняв християнство візантійського зразка була
підлеглість  в  Константинополі  Церкви  державній  владі,  залежність  від
останньої. 

Поширення  християнства  зустрічало  протидію  язичництва.  Оскільки
християнство – це релігія особи в її суспільних відносинах і особистнісних
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зв’язках,  то  воно  не  могло  замінити  чи  витіснити  язичництво  як  релігію
природи і господарки людини в ній. Суспільно зумовлений синкретизм цих
двох різних релігій призвів до утворення двовір’я.

Запровадження  християнства  на  Русі  було  зумовлене  потребами
феодального ладу: сформоване родоплем’яним суспільством язичництво вже
не  відповідало  соціальним  і  духовним  запитам  нового  часу;  князівсько-
боярська верхівка бачила в новій релігії, яка проповідувала ідеї богоданості
держави, законопослушання, християнської духовності тощо, засіб зміцнення
своєї  влади,  централізації  Руської  держави,  зміцнення  її  міжнародного
становища.  Той  факт,  що  Володимир  віддав  перевагу  православ'ю,
пояснюється ще рядом обставин: наявністю давніх торговельних та ін. зв'язків
між Київською Руссю і Візантією, укоріненим в ньому принципом підлеглості
церкви державній владі ("принцип візантизму"), можливістю використання у
даній  конфесії  слов'янської  мови  під  час  богослужіння.  Але  Київське
християнство, запозичуючи зі Сходу обрядові і культові форми, не сприймало
візантійської  теократії,  цезаропапізму,  не  надавало  виключної  уваги
специфічним формам візантійської  набожності,  буквалізму,  ритуалізму,  що
пізніше  знайшли  сприятливі  умови  для  розвитку  на  грунті  Московського
християнства.  Основні  філософські  та  теологічні  засади  Київського
християнства  обґрунтовані  митрополитом  Іларіоном  у  "Слові  про  Закон  і
Благодать".

Саме  християнство  в  Україні-Русі,  прийняття  якого  князем
Володимиром  було  своєрідною  духовною  революцією  зверху,  стало
категорією  влади  і  об’єднання,  сприяло  витворенню  правопорядку  і
громадського  ладу,  провело  докорінну  ревізію  суспільного  добра  і  зла  за
євангельським вченням, сприяло формуванню особистості  і  сім’ї,  на новий
ґрунт поставило наші міжнародні відносини й вводило нас в сім’ї культурних
народів та ін.

Проте  функціональна  роль  християнства  в  українській  долі  не  може
оцінюватися, скажемо так, лише знаком плюс. Але при цьому слід відрізняти
християнство  як  релігію  від  діяльності  його  інституалізованих  структур.
Християнство прийшло в Україну у готовому вигляді як штучний витвір і не є
наслідком природного розвитку на власному грунті. Відтак воно постало у нас
як духовна революція зверху. Методи поширення християнства, починаючи
ще з Володимирових років (“Якщо не прийде хто завтра до річки…, то буде
мені  ворогом”),  на  відміну,  скажімо,  від  Греції,  в  Україні-Русі  виявилися
згубними,  оскільки  це  призвело  до  винищення  її  багатої  тисячолітньої
дохристиянської  культурної  традиції,  зокрема  нашої  народної  міфології,
багатьох  традицій  і  звичаїв,  зручної  для  вжитку  української  абетки  тощо.
Панування  в  Україні  протягом  трьох  століть  православ’я  в  його
змосковщеному ортодоксальному варіанті призвело до нашої відстороненості
від духовних здобутків західного світу з домінуючою в них католицькою і
протестантською християнською традицією. Водночас це панування з ХVIII
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століття  призвело  до  знищення  того  Українського  Східного  обряду,  який
сформувався на наших теренах протягом семи століть автономного існування
Київської митрополії в структурі Константинопольського патріархату.

Східний  Обряд  як  історично  освячена  традицією  органічна  єдність
віровчення і культури українського народу, сформувалася на основі синтезу
певних  елементів  візантійсько-християнського  обрядового  типу  з
особливостями  національного  духу  українства,  його  світобаченням,
світовідчуттям,  художніми  смаками  і  потребами.  Якщо  в  інших  Східних
церквах обряд їх є більш практичним, то в Українській Церкві він служить
виявом  високих  естетичних  почуттів  народу,  своєрідно  витлумаченим
містичним змістом Божого Слова. В українській східній традиції домінує не
культ Голгофи, містика Христових страстей, а культ воскреслого Спасителя. В
нашому  Обряді  порівняно  із  західним  особлива  увага  приділяється
богородництву Діви Марії як її причетності до таємниці Боговтілення.

Відмінною  рисою  Українського  Східного  Обряду  є  підкреслення
людської  природи  Богородиці.  Якщо  в  західному  обряді  домінує
христоцентричність,  то  в  східному.  -  богослужба  на  честь  Святого  Духа.
Український Східний Обряд чітко зорієнтований на символіку, яка пронизує
всю його  літургію та  обрядовість.  Саме  релігійна  система  із  глибокою за
змістом символікою відповідає потребам серця українця. Постійна присутність
в  Українському  Східному  Обряді  у  знятому  вигляді  всього  змісту
християнського віровчення робить його найкращою школою життя. Саме в
ньому  гармонійно  поєднані  земне  з  небесним,  природне  з  надприродним,
індивідуальне благочестя і колективне віровиявлення.

Історичні умови існування українства, особливості його національного
характеру  сприяли  розвитку  в  Україні  християнської  поліконфесійності,
певною  мірою  виключили  релігійний  фактор  із  модусів  етноутворення  і
етноінтеграції,  національної  індивідуалізації.  Доповнений  конфесійним
гнобленням національний гніт за умов царської Росії і тоталітарного режиму
зупинив  перетворення  Українського  Православ’я  в  національну  релігію
українства. Відтак християнство стало в руках владних структур Росії і Союзу
духовною  силою  національного  поневолення  України,  зденаціоналізації  її
народу, нищення його самобутньої культури і її духовних репрезентів, засобом
протидії постанню України як незалежної держави.

Значимою подією в релігійній історії України була Берестейська унія
1596  року,  коли  єпископат  Київської  митрополії,  зігнорувавши  свою
належність  до Константинопольської  Церкви,  пішов на союз з  Ватиканом,
визнав верховенство над собою Папи Римського, але зберігши для об’єднаної
церкви Східний обряд. Уніатство поділило Україну конфесійно, внесло розкол
в націю, чим зробило її легкою здобиччю сусідніх Польщі і Московії. Проте
саме  завдяки  йому  вдалося  зберегти  самобутність  Українського  Східного
обряду і культурність його релігійних форм, українську мову в Богослужінні.
Було налагоджено підготовку саме українського духовенства й організацію
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української освіти шляхом відкриття українських навчальних закладів. Унія
постала заборолом і проти полонізації, і проти оросійщення українців. Нині ця
церква носить назву Греко-Католицької.

Українська Греко-Католицька Церква. - одна з традиційних історичних
Церков  українського  народу.  Неприйняття  Берестейської  церковної  унії
частиною православного населення Київської митрополії призвело до поділу
української  нації  за  конфесійною ознакою на  православних (дезуніатів)  та
католиків (уніатів), що стало однією з причин, яка перешкоджала консолідації
народних сил у найвідповідальніші періоди історії. Впродовж XVIII - поч. XIX
ст. уніатська Церква еволюціонувала в традиційне віросповідання корінного
населення  Галичини  і  Закарпаття.  За  часів  Австро-Угорської  імперії
розпорядженням 1774 року імператриці Марії Терези уніатська Церква дістала
назву  "Греко-Католицька  Церква",  чим  підкреслювалося,  з  одного  боку,
визнання  нею  примату  Папи  Римського,  верховенства  над  собою
Апостольської  Столиці,  а  з  другого,.  -  збереження  Східного  (грецького  )
обряду. Саме УГКЦ (і в цьому її історична заслуга) сприяла збереженню в
Галичині  чинників  національної  ідентичності  українців  -  мови,  культури,
традицій, а також вихованню української інтелігенції, розвиткові національної
економіки. УКГЦ була ліквідована в 1946 році на так званому Львівському
соборі,  скликаному спецслужбами СРСР.  З того часу і  до 1989 року вона
існувала нелегально в межах Радянського Союзу, а на Заході – легально під
назвою Української Католицької Церкви. Від 1991 року керівництво УГКЦ
перебуває в Україні. В 2005 році осідок Церкви перенесено зі Львова до Києва.
Очолює нині УГКЦ верховний архієпископ Святослав Шевчук. Проте Києву
не  підпорядковані  греко-католицькі  парафії  Закарпаття  (ними  опікається
Апостольський  нунцій  в  Україні)  і  Польщі  (вони  безпосередньо
підпорядковані  Апостольській  столиці).  Церква  і  миряни  ведуть  активну
боротьбу за офіційну реабілітацію державою УГКЦ, за визнання її Патріархату
Апостольською столицею,  канонізацію  митрополита  Андрея  Шептицького,
організаційне  підпорядкування  всіх  українських  греко-католицьких  єпархій
Верховному  Архієпископові.  Церква  має  велику  кількість  мирянських
організацій. В 2013 році в Україні діяло вже понад 3900 греко-католицьких
організацій. 

Але повернемося до Українського православ’я. Відновлена в 1621 році
за сприяння гетьмана Петра Сагайдачного Київська православна митрополія
особливого розквіту набула за митрополитства Петра Могили в 1633 –1647
роках. Написаний Могилянським Атенеєм “Православний Катехизис” визнав
увесь православний світ. Проте в 1686 році з порушенням канонів Київську
митрополію було включено до Московського Патріархату.  Це призвело до
зникнення Українського Православ’я з такими його характерними рисами як
соборноправність,  демократизм,  національністність,  відкритість,  софійність,
побутовість та ін. Православ’я в Україні набуло московських ортодоксальних
форм.  Після  реформ  московського  царя  Петра  Першого  1721  року,  які
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виявилися зокрема в заміні Патріаршества управлінням Синоду, воно взагалі
втратило  свою  самобутність  і  постало  як  елемент  державної  структури
Російської імперії і духовний засіб колоніального поневолення.

Певними віхами релігійного життя  України було відновлення власне
Українського Православ’я з’явою його автокефальних утворень у 1921, 1942
та 1990 роках, Київського Патріархату в 1992 р., заборона в 1946 і відродження
в  1989  році  УГКЦ,  віхами  були  також  роки  появи  іудейських  та  різних
мусульманських спільнот, нових як для України релігійних течій, але назвати
їх  основними  не  можна,  бо  ж  вони  не  змінювали загальний  конфесійний
ландшафт українських теренів. Віхами було також прийняття владних законів,
які регламентували діяльність релігійних спільнот, забороняли деякі з них, а чи
ж надавали свободу їх діяльності.  Інколи роз’єднувалися чи об’єднувалися
існуючі  релігійні  організації.  Це  також  не  вносило  істотні  зміни  в  саме
конфесійно-релігійний процес України. 

Відтак  Україна  має  складну  релігійну  історію.  Лише  із  здобуттям
незалежності  вона  одержала  змогу  вирішувати  питання  відродження  своєї
релігійної самобутності, формування своїх національних церков.

5. Кількісні та територіальні показники
поліконфесійної мережі нинішньої України

 
ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ. Повну

конфесійну ситуацію в країні офіційна статистика Держдепартаменту релігії
Міністерства культури України в останнє п’ятиріччя не дає і не може дати.
Зокрема,  це  тому,  що  в  Україні  реєстрація  релігійних  спільнот  не  є
обов’язковою, а відтак деякі з них не виявляють якогось бажання йти на неї й
діють  поза  реєстрацією.  Деякі  з  конфесій  із-за  тих  чи  інших  об’єктивних
чинників  і  мотивів  не  реєструються  самими  державними  органами.  Нині
маємо  з  претензією  на  реєстрацію  якихось  бугаївців,  мудрославців,
оріянорусів,  “Білу  Церкву”,  римську  релігію  “Курсус  Деорум”  та  інші.
Особливістю діючого законодавства є й те, що воно, вииходячи з принципу
свободи  віросповідань  не  забороняє  відкриту  діяльність  в  країні
незареєстрованих  релігійних  спільнот.  То  ж  ДДР  дає  нам  не  повну
статитистику релігійної мережі.

В  офіційній  статистиці  ДДР  велика  кількість  релігійних  організацій
подається в графі  “інші”.  Деякі  знані  3-5 років тому конфесійні  спільноти
взагалі  кудись  зникли.  Так,  зокрема,  зникли  з  інформації  недавно  знані
харизматичні  спільноти,  очолювані  Мадавою,  Мунтяном,  Жукотанською,
Сандеєм Аделаджою та ін. Не всі  з наявних східних і рідновірських течій
окремо  подаються  в  інформативці  ДДР.  Наявне  необгрунтоване,  якесь
довільне  розміщення  християнських  конфесій  по  течіях  християнства.
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Зокрема,  не  відрізняються  деякі  з  них  за  своєю належністю до  раннього,
пізнього чи неопротестантизму.

В Україні  відсутній офіційний перепис громадян за їх світоглядними
орієнтаціями  і  конфесійною  належністю.  Визначається  це  дослідниками
релігійних  феноменів  опосередковано,  насамперед  за  допомогою
соціологічних  опитувань  (частіше  центру  Разумкова  чи  Київського
міжнародного інституту соціології). Дослідження КМІС засвідчили, що десь
6% опитаних в Україні взагалі не є вірянами якоїсь конфесіх, 12% опитаних,
заявивши про свою релігійність, але при цьому не змогли визначити свою
конфесійну  належність  або  ж  в  ній  були  надто  мізерні.  Так,  0,1  відсоток
опитаних сповідують  іслам,  а  0,06% -  буддизм.  Майже 80% респондентів
назвались християнами, з них: 88% вважають себе православними, 6% - греко-
католиками, 1% - римо-католиками, 5% - протестантами, біля 2% - іншими
християнами.  Із  заявленої  кількості  православних  44%  відносять  себе  до
православ’я  проукраїнської  орієнтації  Належність  до  УПЦ  Московського
Патріархату  повідомили  лише  13%  православних  вірян.  За  іншою
інформацією  серед  людей,  які  вірять  в  Бога,  60%  є  прихильниками
Українського Православ’я,  а  24% -  Московського.  Згідно статистики ДДР,
переважна  більшість  християнських  організацій  України  (27034)  є
різноконфесійрно християнськими (36 течій), що становить 91,5% її релігійної
мережі.

Соціологічні  дослідження  останніх  років  “TNS  Україна”  стабільно
показують,  що найбільше громадян  пов’язують  свою релігійну  належність
саме  з  Українським Православ’ям не  за  назвою спільноти,  а  за  суттю,  за
новоз’явленою  в  2018  році  Православною  Церквою  України  (ПЦУ).  Тут
виявлений ще й той факт,  що частка  прихильників  Української  за суттю
Церкви буде ще більшою, якщо враховувати самоідентифікацію не всіх, а саме
тих, що визнають себе віруючими. Справжньою і похвальною несподіванкою:
серед людей релігійних стало те, що Москва вже не має більшого від ПЦУ
впливу навіть на Сході й Півдні країни. 

На  2020  рік  релігійна  мережа  України нараховувала  офіційно
зафіксованими 36796 організацій (п’ять років тому в 2016 році – 35709, в 2018
-36739). Маємо ріст їх за рік останній десь на 6 десятків. І це багато в країні з
фактично  вже  сформованою  конфесійністю.  Статистика  дає  наявність  в
Україні: 35210 релігійних громад, 536 - монастирів із 6844 насельниками, 84
братств,  369  місій,  207  духовних  навчальних  закладів  із  7773  слухачами
стаціонару  і  10164  заочниками,  13220  конфесійних  (часто  називають  їх
недільними) шкіл, 540 поштово представлених періодичних видань (з них 325
друковані і 189 електронні). Діяльність релігійних організацій обслуговувало
89 центрів і 301 управління. Наявні в звітному 2019 році 32996 конфесійних
служителів, з яких 1002 – іноземці. 

Різну щільність  релігійної  мережі 2019 року дають області  і  регіони
України. Так, якщо на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині чи в Києві



40

на одну релігійну організацію припадає десь більше двох тисяч громадян, то
Галичина, Поділля, Волинь і Закарпаття дають 600-800 їх. Найвища щільність
на Тернопіллі (583) і найменша – на Харківщині (2754). 

Найважливішою  складовою  релігійного  життя  в  Україні  є
ПРАВОСЛАВ’Я. Загалом  воно  об’єднує  на  2020  рік  (без  старообрядців)
19659 релігійних організацій.

Домінуючою  кількісно  в  православ’ї  є  Українська  Православна
Церква Московського Патріархату. На початок 2020 року вона мала 52
єпархії, в яких діяло 12074 громад віруючих. Церква налічує 215 монастирів з
4722 насельниками, 17 духовних навчальних закладів, в яких навчається 4216
слухачів. Видруковує УПЦ МП 132 періодичних видання ( 86 з них друковані,
40 – електронні),  має 4068 (десять років тому 4133) недільних шкіл та 34
братств. Церковну службу в УПЦ МП здійснюють 10532 священнослужителі
(з  них  21  –  іноземці).  Предстоятелем  Церкви  є  давньої  антиукраїнської
орієнтації митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський). 

 Найбільшу кількість громад Московській Церкві дають наші Поділля
(1960) і Волинь (1202) та ще й Закарпаття (663). Тут, як виявляється, маємо
найбільше  малоросів  чи  ж  то  й  хохлів,  а  не  українців.  Не  користується
повагою  серед  православних  вірян  Московсько-Православна  Церква  в
Галичині. Тут в Івано-франківській області діє лише 33 її громади, в Львівській
– 72, Тернопільській – 96. Але й це є дивним, бо ж ця Церква, діючи в явно
проукраїнських областях, опосередковано підтримує московського агресора.
Маємо  тут  формовану  керівництвом  УПЦ  МП московську  сліпоту.  То
страшно, бо ж в разі відкритого протистояння України з Росією, московсько-
православні віруючі постануть із-за своєї “сліпоти” п’ятою колоною ворога.
Цим  погрожують  Незалежній  Україні  москвофільські  владики  УПЦ  МП.
Згадаймо, як московсько-православні спішили влітку 2016 року на “хресний
хід”, організований і фінансований московитом-депутатом Новінським. 

Проте  уже  маємо  прозріння  серед  вірян  УПЦ МП:  наявний  перехід
парафій  Церкви  в  ПЦУ  із-за  проросійських  орієнтацій  керівництва
Московської  Церкви  (десь  до  ста  п’ятидесяти).  Предстоятель  УПЦ  МП
митрополит Онуфрій – явний промосковський служака, який Голодомор 1933
року сприймає як Боже покарання українців, заперечує право на Богослужіння
українською мовою, агресію Росії на Сході розглядає як просте братовбивство
“русскомировских”  прихожан.  Акцентування  вірян  на  національному
розглядає як гріх та ін. Свою ворожість Україні владика виявив ще в 1980 році,
не погоджуючись на Українську автокефалію. Дивним є те, що він до цього
часу не сидить за ґратами, а ще й керує Церквою, нав’язуючи їй своє бачення і
долі Православ’я України, і взагалі історичної долі українського народу.

Православна  Церква,  що  з’явилася  в  грудні  2018  на  основі
поєднання  Київського  Патріархату  з  Православними  Автокефалами
(УАПЦ) і  деякими спільнотами УПЦ МП нараховує  51 єпархію,  12410
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організацій. Вона має 79 монастирів із лише 234 насельниками, біля 4,6 тис.
священнослужителів, 37 духовних навчальних закладів із 2575 слухачами, 69
періодичних  видань  та  1738  недільних  шкіл.  Найбільше  громад  ПЦ У  в
Львівській (913), Тернопільській (588), Волинській (525), Івано-франківській
(487), Рівненській (431) та Київській з Києвом (660) областях. Очолює Церкву
митрополит Київський і всієї Руси-України Епіфаній. Владика відзначається
активною  україно-патріотичною  позицією  і  діяльністю,  є  найбільш
авторитетним  предстоятелем  серед  керівників  різноманіття  церковних
спільнот країни. Предстоятель сприяє активному розгортанню волонтерства
києво-православних в зоні АТО-ООС. 

Українська  Автокефальна  Православна  Церква  оновлена,
очолювана  до  останнього  архієпископом  Ігорем  Ісиченком  (склав  вже
повноваження),  має  36  своїх  релігійних  громад,  більшість  яких  діє  в
Полтавській (13) та Запорізькій (8) областях. Із-за нечіткості позиції єпарха
спільнота тупцювала на місці. Слідуючи його орієнтації на поєднання з греко-
католицизмом частина громад вже опинилась в УГКЦ. 

В Україні, окрім названих, в 2020 році діяло й ряд інших православних
церков. Так, Російська (закордонна) Православна Церква мала 31 громаду,
з яких 16 на Одещині і 14 на Запоріжчині. Є ще 78 незалежних православних
громад, з яких на Вінничині чотири належать до т. зв. Апокаліптичної ПЦ. 

Поширені також в країні різні об’єднання православного коріння. Так,
старообрядницька Церква Білокриницької згоди мала 57 організацій. До
Руської  православної  старообрядницької  церкви  безпопівської  згоди
належало  14  організацій.  До  Руської  древлєправославної  церкви
Новозибківської згоди віднесло себе 5 громад. Істинно-православна церква
об’єднувала  в  2020  році  36  організацій.  На  Одещині  діяла  одна
незареєстрована  громада  інокентіївців.  Незмінною  залишалася  кількість
громад молокан (4). Православність мають течії Божої Матері “Державної”
(4  громади)  і  Преображенної  Божої  Матері  -  Богородична  Церква  (3).
Характерно,  що  всі  ці  меншинні  течії  православного  коріння  не  мають  в
Україні своїх навчальних закладів, видань, братств,  місій, мають обмежену
кількість служителів культу.

КАТОЛИЦИЗМ в Україні також репрезентують декілька його течій.
Українська  Греко-Католицька  Церква  (УГКЦ)  за  офіційною

статистикою має 3660 своїх організацій, хоч дещо зменшилася їх кількість в
порівнянні  з  минулими  роками  Очолює  Церкву  митрополит  Святослав
Шевчук.  За  кількістю громад  (3487)  УГКЦ  перевищила  довоєнний  рівень
(3237)  і  займає  на  сьогодні  за  цими  показниками  третє  місце  в  Україні.
Церковну службу в  УГКЦ здійснює 2816 священнослужителів.  Тут маємо
помітне їх збільшення Переважна більшість парафій Церкви знаходиться у
Львівській (1571), Тернопільській (808), Івано-Франківській (677) областях, З
антиукраїнської  волі  Ватикану  діє  незалежна  Мукачівська  єпархія  (471
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організація).  Відтак за межами Галичини і Закарпаття діє лишt 11% греко-
католицьких  організацій.  Прагнучи  утвердити  буття  греко-католицизму  як
релігії Київської традиції на Сході України, УГКЦ заснувала лише в Києві 26
своїх організацій. Такі нині вона є фактично у всіх областях і на Сході країни.
Правда, якшо в Кропивницькій, Черкаській і Чернігівській областях їх менше
десятка, то в Сумській лише дві. Якщо й з’являються громади греко-католиків
на Сході  України, то переважно за рахунок вірян-вихідців із галичанських
областей.  Кількісне зростання  тут  організацій  УГКЦ непомітне,  хоч на це
розраховувала Церква, переносячи свій центр зі Львова до Києва. Відтак на
Сході  УГКЦ своєю діяльністю дечим нагадує той діаспорний статус,  який
вона мала й має нині в нашому закордонні.

УГКЦ знаходиться у повному (я б сказав, навіть якомусь лакейському,
без власної думки, особливо її предстоятеля) підпорядкуванні Апостольській
столиці і її нунцію в Україні. Активізовану митрополитом Йосифом Сліпим
ідею Патріаршого статусу Церкви керівництво її в останні 10-15 років, образно
кажучи,  “поховало”,  йдучи  в  цьому  в  послузі  наявними  улесливими
піддавками Ватикана Москві.  Про останнє свідчить і  зрадлива зустріч  для
перемовин  щодо  України  папи  Франциска  із  патріархом  РПЦ  Кирилом  в
Гавані, засудження ними уніатизму. Правда, опісля понтифік став вдаватися до
різних  акцій  з  метою  нівелювати  негатив  своєї  непродуманої  й  ганебної
Гаванської зустрічі,  але певне треба було, хоч він є нібито якимсь “святим
отцем”,  думати не  опісля,  не дати Московії  (а  це була скоріше спільна й
узгоджена  дія  і  церковної  і  світської  російської  влади)  хитро  навдогінці
обіграти, переграти себе підписаним документом. 

Характерним  є  те,  що  УГКЦ,  йдучи  в  руслі  союзницької  позиції
Ватикану з Московським патріархатом у здоланні уніатизму, навіть офіційно з
належним розголосом не відзначила в 2016 році своє 420-річчя,  скажімо в
такій формі розмаху, як свій півтисячолітній ювілей відзначали протестанти,
хоч  якогось  значимого  сліду в  українській  історії  вони не  мають.  Уникає
УГКЦ також гучного відзначення 425-ліття цієї події в 2021 році.

А між тим саме Берестейська унія засвідчила вірність Церкви традиції
Володимирового хрещення – нероз’єднаному християнству. Вона акцентувала
увагу на вагомості Східного обряду, який відрізняє вітчизняне християнство
від  католицизму,  через  польський  варіант  якого  відбувалася  полонізація
українських  теренів.  Берестейська  унія  постала  також  заборолом  проти
полонізації українців, до чого століттями вдавалися наші нібито дружні сусіди
при підтримці римських пап і нині з діяльності діяча “пропольського світу” в
Україні глави РКЦУ Мечислава Мокшицького. В книзі ми даємо оцінку цього
громадянина Польщі в оцінці його львівською інтелігенцією. То ж здається
нам,  що в 2021 році  УГКЦ має все ж прийти до відзначення  425-річного
ювілею Беретя з українським, а не Ватикаським баченням його. Відділення
релігієзнавства НАНУ з нагоди ювілею видрукує спеціальну ювілейну книгу і
проведе наукову конференцію. 
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З  моменту  легалізації  (1989  рік)  УГКЦ  відновила  свою  структуру,
створила в Україні 25 єпархій, відкрила 104 монастирі (1060 насельників), 16
духовних навчальних закладів з понад двома тисячами слухачів, 2025 недільні
школи, має 56 періодичних видань. Водночас Мукачівська єпархія має.  20
монастирів (116 насельників), 2 духовні навчальні заклади з 134 слухачами,
146 недільнтх шкіл, 346 священників. До УГКЦ відносяться також 19 єпархій,
що діють серед української діаспори і звуться там вже без греко-, а просто
католицькими. 

Серед церков, що динамічно розвиваються в Україні, постає  Римсько-
Католицька Церква. Вона має 1134 свої організації (в 2008 р. було 1061), що
діють  у  всіх  областях  країни.  Найбільше  римо-католицьких  організацій  у
регіонах  поширення  польської  діаспори.  Так,  на  Львівщині  їх  маємо  174,
Житомирщині – 143, Поділлі - 294 ( а це Хмельниччина – 153 та Вінниччина –
141). РКЦУ має 113 монастирів із 684 ченцями, діє 40 її місій. В 10 навчальних
закладах  Церква має  340 слухачів.  Діють 390 римсько-католицькі  недільні
школи, видруковується 22 ЗМІ. Церква має 675 священнослужителів, з яких
318 – іноземці. То є ганебно при наявності 10 своїх ДНЗ позичати їх в сусіда і
то  переважно  з  Польщі,  громадська  думка  якої  є  антиукраїнська,  чимось
нагадує московську: там, де звучить польська мова, то є польська земля і її
треба повертати при розбудові Великої Польщі “від моря і до моря”, як це
слідує  із  міркувань  антиукраїнця  предстоятеля  РКЦУ  Мечислава
Мокшицького.

Хоч РКЦУ й має у Львові свій Центр, очолюваний цим митрополитом,
але практично всі справи Церкви знаходяться у віданні Нунція Апостольської
Столиці,  яким до  2020  року  був  архієпископ Клаудіо  Гуджеротті.  Це  той
нунцій,  який,  як  дипломат,  їздив  без  узгодження  із  МЗС  на  сепаровані
території,  спілкувався там із владними особами сепаратистів, співслужив із
московсько-православним священством в присутності бойовиків.. Чомусь до
німецького  посла  ми  мали  негатив  з  боку  МЗС  із-за  того,  що  він  лише
наголосив  на  можливості  прямих  переговорів  української  влади  із
сепаратистами,  а  до  служаки  цих  сепаратистів  нунція  Гуджеротті  ні.
Німецького посла викликали навіть у МЗС… А тут їде туди, має спілкування із
сепарами і чомусь ми не бачимо зла в коєному цією з єпископським клобуком
і  в  мантії  особою.  Гуджеротті  вважав,  що  маємо  не  агресію  Росії  проти
України, а ту громадянську війну в Україні, про яку говорить Путін і про яку
писав папа Франциск у своєму Різдв’яному посланні 2021 року. То ж за таку
діяльність,  гадаю,  що  МЗС  України  варто  було  оголосити  цього  посла
Ватикану давно персоною нон-грата. 

Їдучи в якусь країну послом, треба знати її історію і культуру, духовність
її народу, приймати це, а не нав’язувати їм (в даному разі нам, українцям)
московське  сприйняття  подій  на  Сході  країни.  Бачення  Ватиканом
загарбницької політики Росії щодо України співпадає із оцінками їх Церквою
Московського Патріархату, Московією взагалі. То ж не даремно на святкових
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прийомах  в  нунціатурі  ми  бачимо  представників  за  оцінками  Путіна
“Російської  Православної  Церкви  в  Україні”,  а  не  від  наших  власне
Українських Церков.

Як  посол-нунцій  держави  Ватикан,  а  не  церковний  представник,
Гуджеротті мав би спілкуватися зі всіма офіційно зареєстрованими, а відтак
законно  діючими  в  Україні  релігійними  організаціями.  Але  ж  маємо
ігнорування  нунцієм  низки  тих  церков,  які  займають  явно  проукраїнські
позиції, пошанування УПЦ МП.

Як член науково-експертної ради Департаменту у справах релігії МКУ, я
мав би запитати пана Гуджеротті,  на яких підставах,  не пройшовши у нас
атестацію  як  конфесійного  діяча  і  маючи  в  Україні  лише  дипломатичний
статус  (вірчі  грамоти він  передавав  через  Міністерство  закордонних справ
Президенту країни), він втручається в непередбачену їх офіційно прийнятими
Статутами діяльність Греко-Католицької і Римо-Католицької Церков України,
підміняючи  того  ж  владику  Святослава  і  владику  Мечислава.  Якщо  ж
допускається таке втручання ватиканського дипломата в діяльність названих
Церков, то змініть Статути Церков, передбачивши в них правомірність такого
втручання-керівництва  нунція.  Чомусь  посли  Вірменії,  Росії,  Німеччина,
деяких навіть ісламських країн при наявності в Україні релігійних спільнот,
що  обслуговують  національно  їх  вірян,  не  втручаються  в  діяльність
співзвучних  їм  конфесій,  відсутні  в  Україні  посольства  країн  цих
етноконфесій, а Ватикан, як держава, напряму підмінює своїм посольством
діючі в країні керівні центри католицьких організацій. Якщо взяти Статути
останніх, прийняті і схвалені Держдепом релігії і національностей МКУ, то
наявна нині діяльність дипломата Гуджеротті є протизаконною.

Якщо  він  не  знає  те,  чим  зайнятися,  то  ми  йому  дещо  підкажемо.
Насамперед, треба виходити з того,  що він представляє інтереси Ватикану
саме як держави в Україні. А тут наявна сфера і економічна, і культурна, і
наукова, й інші. Чому б нунцію не ініціювати в цей тяжкий для України час
вигідне для неї надання кредитів порівняно багатим Ватиканським банком?
Чому б Ватикану не обмінятися з нами виставками шедеврів культури, яких із
незнаних нами обставин накопичилося в його музеях тисячі? Та й Академії
наук України і Ватикану могли б взаємопрацювати. А так якщо з попередніми
нунціями  нами  проведено  шість  конференцій  циклу  “Україна-Ватикан”  з
видруком  їх  матеріалів,  то  з  Гуджеротті  в  цьому  ми  чомусь  не  знайшли
порозуміння. 

Ватикан  не  працює  на  єдність  України.  Своєю  підтримкою
закарпатських католицьких спільнот - і УГКЦ, і РКЦУ і не підпорядкованістю
їх всеукраїнському керівництву цих церков, він по-своєму працює в послузі
Москві, яка надає підтримку різним сепаратистським рухам на наших теренах,
зокрема і на Закарпатті русинському. Ватикан створює духовне підґрунтя для
відокремлення Закарпаття від України.
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У десяти духовних навчальних закладах Римсько-Католицької Церкви в
Україні навчається 375 слухачів (десять років тому був 671). На сьогодні 946
католицьких громад діють у всіх областях України. В країні працює 40 місій
Церкви. РКЦУ має 113 (десять років тому 88) монастирів з 684 насельниками.
Наявні  391  недільна  школи,  22  періодичних  видання  та  675
священнослужителів, серед яких 318 (цебто 47 %) – іноземці. То ж чи живить
таке засилля іноземців український патріотизм? Для чого тоді (повторюся) діє
десятками  років  така  кількість  ДНЗ  РКЦУ,  якщо  кількість  іноземців-
священнослужителів  з  року  в  рік  не  зменшується?  Незрозуміла  наявна
традиція  призначати  на  главу  РКЦ  в  Україну  обов’язково  поляка.  Та  й
священниками в цій Церкві, повторюся, з 675 чомусь служать аж 3і8 іноземців
(переважно також поляки). То ж певне не даремно цю Церкву в повсякденні
України  називають  польською.  Знову  ж:  чи  не  ворожа  це  щодо  України
діяльність Ватикану? Чи це не той же “польський світ”,  який в УПЦ МП
називається “русским миром”? Роки безмовного сприйняття цього йдуть, а
“братія мовчить собі, витріщивши очі”. Тарас сказав би: так не треба! Де наша
Служба безпеки, де МЗС? Свої міркування до них ми направляли декілька
разів.

В Московії в явне порушення вимог демократії заборонена діяльність
Української  Греко-Католицької  Церкви,  подають  її  там  навіть  як  якусь
профашистську організацію. А Ватикан… Мовчить із вдячності за легальне
існування  там  його  парафій.  На  догоду  полякам  Ватикан  затягнув  на
півстоліття  процес  беатифікації  митрополита  Андрея  Шептицького.  А вже
варто  було  б  подумати  й  про  беатифікацію  мученика  віри  митрополита
Йосифа Сліпого,  патріарша ідея УГКЦ якого з  років  папи Павла УІ явно
загальмована,  хоч  владика  папі  прямо  сказав:  “Ми  не  для  того  стали
католиками, щоб перестати бути українцями”.

При цьому невідомо те,  чим займалася  протягом  десятків  років  при
Ватикані наша посолка жодного разу не промелькнула хоч якась інформація
про прийом її, як главою держави Ватикан, папою Римським. То ж чи потрібне
це посольство?

В Україні наявні ще чотири громади Вірмено-Католицької Церкви. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ У СВОЄМУ РІЗНОМАНІТТІ.
Широко представлені  в  Україні  церкви  протестантського напрямку

християнства, особливо пізнього протестантизму. Їх нараховується нині 9621
організацію (в 2008 році було 8428). Це - 26,2% всієї релігійної мережі України
2019 року. 

До  пізньопротестантських  течій,  поширених  на  українських  теренах,
належать насамперед християни-баптисти, що з’явилися на Півдні України в
середині ХІХ століття. Загалом баптисти у нас на початок 2020 року мають
3034  своїх  організацій,  2672  з  яких  належить  до  очолюваного  нині  ст.
пастором  Всеукраїнського  Союзу  церков  євангельських  християн-
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баптистів В.С.  Антонюком.  Рада  Церков  ЄХБ налічує  39  організацій,
Братство незалежних церков і місій ЄХБ – 29, організаційно невизначених в
офіційній  статистиці  Держдепу  -  294.  Відзначимо  деяке  гальмування  у
зростанні  організацій  баптистів.  В  2008  році  їх  було  3025.  Найбільше
інституалізованим  є  Всеукраїнський  Союз  Церков  ЄХБ.  У  нього  41
духовний  навчальний  заклад,  що  налічують  5270  слухачів,  1304  недільні
школи, 26 ЗМІ, з яких 13 друкованих і 13 електронних. ВСЦЄХБ має 2796
пасторів-служителів. 

Серед євангельських церков (а у них 388 організацій) якась одна з них
за своїми цифровими показниками особливо не відзначається. Так, Асоціація
місіонерських церков ЄХ налічує 22 організації, Собор незалежних ЄЦ - лише
8, невизначені в організаційному підпорядкуванні 348. В 9 ДНЗ євангелістів
навчається 656 осіб. Мають 343 пастори. 

Потужно. - 2974 організації. - представлені в пізньому євангельському
протестантизмі і зростають інтенсивно порівняно з іншими християни віри
євангельської – п’ятидесятники  (в 2008 році їх було 2517). Очолюваний
Михайлом  Паночком  Всеукраїнський  Союз  християн  віри  євангельської
(п’ятдесятники) із 1759 своїх організацій більше всього має їх в Рівненській –
284, Волинській - 217, Чернівецькій – 113, Львівській - 108 та Тернопільській –
116 - областях. У 16 духовних навчальних закладах Церкви навчається 1620
слухачів. Наявні в п’ятидесятників 2205 недільних шкіл. Церква має 33 ЗМІ, з
яких 232 - друковані і 7 - електронні. 

Союз вільних церков ХВЄ нараховує 119 організації. Найбільше їх в
Києві (20) і Полтавській області (19).  Союз Церкви Божої України  має 88
своїх організацій. Вони є у 8 областях країни (найбільше на Донеччині – 24,
Херсонщині – 21, Закарпатті – 13). Центр Божої Церкви ХВЄ в пророцтвах
нараховує 169 організацій (найбільше на Харківщині - 56 і Кропивниччині –
37).  Собор Церков України ХВЄ “Відкрита Біблія” має 10 організацій. В
офіційній  статистиці  ще  значаться  829  організацій  християн  віри
євангельської, інституційна приналежність яких не визначена. Найбільше їх у
Вінницькій  (105),  Київській  і  Києві  (134),  Житомирській  (79),
Дніпропетровській (69), Чернівецькій (55) та Харківській (50) областях. Всі ці
невизначені мають  10  своїх  навчальних  закладів  з  459  слухачами,  214
недільних шкіл, 772 пастори.

Варто тут відзначити патріотизм і українськість Церкви ХВЄ-П. Вона, на
вілміну  від  наших  (скоріше  – не  наших)  баптистів  і  адвентистів  з  їх
євроазійською орієнтацією,  не  піддалася  впливам  московського
п’ятидесятницького  центру,  керівник  якого  Ряховський  ходить  радником
неогітлерівця Путіна. Вона активно обстоює українську духовність. Саме в
офісі цієї Церкви я знайшов виписані на окремому планшеті невідомі мені
слова К.Маркса: “Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає,
то вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом”. 
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Але, як пише Президент конфесії Михайло Паночко, у зв’язку з тим, що
пішла  агресія  з  Росії,  наші  відносини  з  російськими  вірянами  ХВЄ,  наші
погляди  з  ними  в  оцінках  подій  розійшлися.  “Ми  розуміємо,  що  Росія
звершила  акт  агресії,  а  вони  цього  визнати  не  хочуть.  Наші  українські
місіонери  там  працюють,  але  не  всі  люди  їх  розуміють.  Від  того  вони
переживають, щоб не було проти них репресій” (Дорогою миру. - К., 2018. -
С.23).

2021 рік.  -  ювілейний в  історії  світового  п’ятидесятництва.  Старший
єпископ Української їх Церкви Михайло Паночко ініціює відзначення події
всеукраїнською конференцією десь у вересні=жовтні.

Есхатологічний  протестантизм представлений  в  Україні
адвентистами (1085 організацій) і свідками Єгови (897, в 2018 -920).. Окрім
Уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня (1038 організацій) є ще
адвентисти  реформаційного  руху.  Їх  -  42  організації,  переважно  в
Чернівецькій (19) і Закарпатській (11) областях. Незалежних адвентистських
громад  маємо  5.  Потужною  є  Українська  уніонна  конференція  церкви
адвентистів сьомого дня, президентом якої є С. В. Носов. В 4-х навчальних
закладах конфесії навчається 270 слухачів. В Бучі під Києвом діє утворений
конфесією Український гуманітарний інститут. Церква має 742 свої суботні
школи,  27 ЗМІ.  Обслуговують організації  її  942 пастори.  Громади Церкви
відносно рівномірно розташовані по Україні. Виділяються хіба що Вінницька
(105),  Чернівецька  (103)  та  Черкаська  (82)  області.  В  межах  50  громад
адвентисти діють в Дніпропетровській, Закарпатській, Київській з Києвом та
Полтавській областях. 

Свідків  Єгови  (їх  896  громад)  часто  у  нас  чомусь  виключають  із
протестантських спільнот. Це навіть маємо в офіційній таблиці Департаменту.
Це скоріше від незнання історії конфесії, яка вийшла з адвентизму. Між тим
свідки Єгови у всьому зберігають вірність християнству, а в дечому є більш
близькі до вихідного протестантизму, ніж пізньопротестантські течії. Те, що
Свідки по-своєму розуміють святу Трійцю, ще не є вагомим аргументом на їх
нехристиянськість, бо ж в жодній із християнських конфесій цей догмат так і
не знайшов якогось зрозумілого з’ясування. Офіційна статистика держдепу
релігій  дає  897  організацій  свідків  Єгови  в  Україні  в  2019  році.  Згідно
офіційної інформації міжнародного центру Товариства їх нараховує в Україні
1578 із майже 142 тисячами членів. Єговістські громади діють переважно в
Закарпатській  (162),  Донецькій  (81),  Харківській  (81),  Чернівецькій  (63)  та
Львівській (125) областях.

Ранній  протестантизм  представлений  в  Україні  конфесіями  з
порівняно невеликою кількістю їх громад. Лютерани, при загальній кількості
86 їх організацій, мають у нас свою німецько-лютеранську спільноту з 27 їх..
Наявні ще 32 організації українських лютеран. До інших 27 спільнот лютеран
належить 27 їх організацій. В Тернополі вони мають свій навчальний заклад. 
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Реформатів у нас 133 організації. 118 громад  Реформатської церкви
діють лише на Закарпатті. До них тут входять переважно угорці. Українська
євангелічно-реформатська спільнота має 4 своїх організацій (діють по дві в
Рівненській і Луганській областях). 

Двома  громадами  раннього  протестантизму  постає  в  Україні
англіканська Церква. 

Пресвітеріани мають в Україні 63 організацій. Спільноті належать два
духовні навчальні заклади із 98 слухачами, 15 недільних шкіл. Наявний 81
священнослужитель-пресвітеріанин.  Кількістю  громад  пресвітеріан
виділяються Київська з Києвом (24), Одеська (8), Миколаївська і Херсонська
(по 6) області. Ранній протестантизм в Україні презентують також меноніти
своїми 10 організаціями, методисти (10 організацій). Порівняно чисельними в
Україні є назаряни. Вони мають 25 організацій, 11 з яких - на Вінниччині, а 6
- на Буковині. Християни суботнього дня мають 7 своїх громад, 5 з яких - на
Закарпатті.

В статистиці Держдепу за 2019 рік значаться 110 ще якихось “окремих
протестантських організацій”, а відтак конфесійно невизначених. 

До неопротестантських організацій, успішно діючих нині в Україні,
належать Новоапостольська Церква, Церква Христа, Армія спасіння та Церква
Ісуса  Христа  Святих  останніх  днів.  Новоапостольські  спільноти (їх  53)
відносно рівномірно розміщені по всіх областях України. Виділяються тут хіба
що Запорізька (7) та Херсонська (5) області. Нещодавно надто активна Церква
Христа має  119  своїх  діючих  в  9  областях  організацій.  Особливою  їх
активністю відзначається Київ (11), Донеччина (72), Дніпропетровщина (13) і
Полтавщина  (9).  Церква  має  три  свої  духовні  навчальні  заклади  з  28
слухачами, чотири засоби масової інформації, 10 недільних шкіл. Знизилася
активність  Армії  спасіння.  Конфесію  репрезентують  лише  11  організацій
(зокрема, по три в Києві і Харкові) в 6 областях.

Мормони (а це Церква Ісуса Христа Святих останніх днів) презентують
себе в 22 областях України (окрім Кропивниччини і Тернопілля). Церква має
34 (недавно було 44) свої організації із 419 священнослужителями, 142 з яких є
іноземці. Видруковується українською мовою часопис конфесії “Ліягона”. В
Києві діє єдиний на Україну і прилеглі держави храм Церкви ІХСОД.

Про  Церкву  мормонів  в  2020  році  видрукувано  монографію
А.Колодного і Л.Филипович “Церква Ісуса Христа Святих остнніх днів в її
історії і сьогоденні”. 

Порівняно новим для України є харизматизм, який для нас є четвертою
(поруч з православ’ям, католицизмом і протестантизмом) течією християнства.
Він,  при  великій  чисельності  своїх  організацій,  представлений  багатьма
невеличкими самобутніми спільнотами, що формуються переважно навколо
когось із активно діючих пасторів. Тому невизначених організацій харизматів
виявилося 811 в статистиці Держдепу з питань релігій Міністерства культури.
Із відомих раніше харизматичних спільнот Сандея Аделаджі (“Церква Божа”),
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Генріха Мадави (“Перемога”), Пилипа Савочки, Софії Жукотанської, інших в
іменованих в мережі 2016 року, повторюся, чомусь жодна з них в статистиці
ДДР за 2019 рік не згадується, хоч вони й нині є активно діючими. Згадаймо
хоч би  щомісячні  в  переповненому Палаці  спорту  молитви  із  елементами
“зцілення” Церкву “Відродження” Володимира Мунтяна. 

Серед харизматів найбільшою спільнотою із  названих в статистиці  є
очолювана  П.Гаврилюком  Об’єднання  незалежних  харизматичних
християнських  церков  України.  -  повного  Євангелія (налічує  361
організацій)  Українська  християнська  євангельська  Церква,  відома  за
своїм порівняно активним очільником Леонідом Падуном, має 146 організацій
До Церкви Живого Бога належить 57 організацій, Духовного центру “Нове
покоління” -84 і “Відродження” –137. 

У всіх протестантських, неопротестантських і харизматичних Церквах є
необхідні  для ефективного функціонування управлінські  структури,  в тому
числі  й  республіканські  духовні  центри.  В  останні  роки  зміцнюється
матеріальна база їх релігійної діяльності,  ними ведеться активна релігійно-
просвітницька,  морально-виховна,  місіонерська  та  благодійницька  робота.
Мережа  протестантських  духовних  навчальних  закладів  постійно  зростає.
Якщо  православні  і  католицькі  об’єднання  відчувають  потребу  в  кадрах
священнослужителів,  то  кількість  протестантських  пасторів  у  два-три рази
більша, ніж громад. В протестантських Церквах налагоджується видавнича
діяльність.  Водночас  всі  протестантські  спільноти  завозять  багато  різної
літератури із-за  кордону. Цим особливо відзначаються Свідки Єгови,  яким
щомісяця надходять часописи “Вартова башта” і “Пробудись!”, мормони із їх
щомісячником “Ліягона”. Протестанти мають понад 4200 недільних шкіл, діє
десь 220 їхніх місій.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ.
На  початок  2020  року  і  Україні  діяло  286  організації  мусульман.

Найбільшою мусульманською спільнотою в  країні  є  Духовне  управління
мусульман України, очолюване муфтієм Ахмедом Тамімом. Його відносять
до такої сектантської течії в ісламі як хабашізм. ДУМУ має 124 громади із 76
служителями. В Києві діє мусульманський університет із 50 слухачами. Наявні
4  друковані  ЗМІ,  зокрема  російськомовний  передплачуваний  часопис
“Минарет”.  Спільнота  здійснює  активну  видавничу  діяльність  у  своєму
спеціалізованому видапвництві. При офісі конфесії в Києві діє мусульманська
школа. Збудовано в Києві на Татарці величну мечеть. Вирішується питання
облаштування мусульманського кладовища. 

Проте конфесія не рахується з тим, що вона діє в країні,  державною
мовою  в  якій  є  українська.  Нехтуванням  української  мови  ДУМУ  слугує
московському колонізатору в його прагненні повернення України в якийсь
новий  Союз  через  русифікацію  її  громадян.  Відзначимо  відсутність
засудження  конфесією  агресії  Росії  проти  України,  звинувачення  нею  в
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екстремізмі  інших  мусульманських  спільнот  України,  зокрема  й  ДУМУ
УММА, які займають чітко висловлену проукраїнську позицію. 

Наростає у своєму впливі на послідовників ісламу Духовне управління
мусульман  України  “Умма”.  Управління  займало  дієву  патріотично-
українську  позицію  при  діяльності  його  офісу  в  Донецьку.  Із-за  цього
керівництву спільноти прийшлося тікати з Донбасу. Нині воно в Києві активно
співпрацює із громадською організацією “Арраїд”. В 2019 році УММА мала в
країні 27 своїх організації. Друкованим органом спільноти є газета “УММА”,
яка  видруковується  державною  мовою.  УММА  має  свою  україномовну
мусульманську школу. Душею конфесії є її муфтій Саїд Ісмагілов. В 2021 році
Саїд  захистив  кандидатську  дисертацію “Шаріат  в  сунітській  та  шиїтській
традиціях: компаративний аналіз”. 

Певні незручності із реєстрацією і статистикою для Держдепу релігій
МКУ  в  останні  три  роки  були  зумовлені  анексією  Криму  і  колонізацією
частини Донбасу. Відомо, що на основі Духовного Центру мусульман Криму
з’явився  Кримський  муфтіят,  а  Духовне  Управління  мусульман  Криму  із
колишнім муфтієм-трактористом Аблаєвим пішло під зверхність російських
мусульманських  структур.  На  основі  громад  ДУМК,  які  діяли  за  межами
Криму, виникло Духовне Управління мусульман Криму, що має нині лише
8 громад (на Херсонщині -  4 і  Одещині 2,  по одній в Києві і  Запорізькій
області). Дві громади Одещини подають себе як Духовний Центр мусульман
Криму.  20  організацій  Донбасу  і  Харківщини  об’єднує  Духовний  Центр
мусульман України з 18 його служителями. А взагалі доля ДЦМУ невідома.
Дещо незрозумілою є позиція куратора Центру Рашида Брагіна. Продовжує
діяти  за  підтримки із  Татарстану  Київський муфтіят  лише з  двома  його
організаціями - в Києві і в Донецьку. Муфтіят має свій духовний навчальний
заклад  із  29  слухачами.  Духовним  куратором  “Київського  муфтіяту”,  що
ґрунтується  на  волзсько-татарській  меншині,  є  Канафія  Хуснатдінов.
Незрозумілою є діяльність в Україні ще якихось названих в статистиці мережі
89  незалежних  мусульманських  організацій,  найбільше  з  яких  -  13  -  на
Донбасі, 10 – на Харківщині і по 7 - на Дніпропетровщині й Запоріжчині, по 4 -
на Вінниччині, Херсонщині, Миколаївщині і на Черкащині.

В мусульманстві країни домінують суніти. Особливістю останніх років є
з’ява 9 шиїтських громад. Всі вони діють в Києві. В Києві діють очолювана
шейхом Шакір Ях’яєвим мусульманська громада по вул. Олени Теліги 17а й
Ісламський культурний центр, очолюваний його президентом хаджі Еміром
Валеєвим, що знаходиться на Солом'янській площі, 2.

Більшість мусульманських громад (945) до російської окупації Криму
об’єднували  кримських  татар.  Всі  вони  підпорядковувалися  Духовному
Управлінню мусульман Криму, яке мало сім своїх навчальних закладів із 260
слухачами, 118 п’ятницьких шкіл, видруковувало сім періодичних видань. Де і
як склалася доля цих мусульманських структур ДУМК після окупації Росією
Криму, те нам достеменно невідомо. Хоч у світі діяльність мусульманських
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організацій загалом зростає (переважно із-за активізації деструктиву деяких
мусульманських спільнот, зокрема т. зв. “Ісламської держави”), говорити про
таку ж інтенсивність організацій ісламу в Україні ми не можемо. Відсутня
якась об’єднуюча спільнота (хоч і прагнення до започаткування її діяльності
була, але вона була “заторпедована” ДУМУ), яка б об’єднувала всі діючі в
Україні  мусульманські  конфесії.  Маємо  скоріше  протистояння  між  ними,
прагнення до компрометації однією інших. В цьому особливо відзначається
ДУМУ і його часопис “Минарет”.  В ДУМУ не віддають шани українській
мові. Видання його видруку в масі своїй російськомовні.

В Україні активно діє громадська мусульманська організація “Арраїд”.
Центр її із Сімферополя перебазувався до Києва, утворивши тут на вулиці
Дегтярівській  потужний  мусульманський  центр.  Те  благодійництво  і
волонтерство,  яке  притаманне  цьому  мусульманському  об’єднанню,
заслуговує вдячності від українців.

Наявний ще очолюваний доктором Імамом Абу Алрубом Український
Мусульманський Центр діалогу і комунікацій з широким спектром діяльності.

ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ.
Чотири офіційно зареєстровані центри керували в 2019 році в Україні

діяльністю 256 іудейських організацій (в 2008 році було 290), які належать
до  Об’єднання  іудейських  релігійних організацій  (73),  Об’єднання  хасидів
Хабат Любавич (126), Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад
(13), Спільноти громад прогресивного іудаїзмі (44). Окрім названих, наявні ще
спільноти іудео-християн (10), месіанських іудеїв (45). В 2019 році діяли в
країні  ще  61  іудейська  організація  невідомого  підпорядкування.  Разом
іудейських організацій в 2019 році було за реєстровано 317. Громади іудеїв
розміщені по Україні відносно рівномірно. Виділяються хіба-що Вінницька
(28),  Дніпропетровська (22),  Донецька (19),  Хмельницька (18),  Чернівецька
(14) та Черкаська (18) області й м. Київ (22). Існує сім іудейських навчальних
закладів  (325  слухачів),  друкується  двадцять  чотири  періодичних  видань.
Єврейська спільнота країни має вдоволення тим, що уряд України очолював
єврей  В.  Гройсман,  а  нині  президентом  є  “русскоязычный  еврей”
В.Зеленський. 

НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ.
В останні роки в Україні набули поширення  новітні релігійні течії і

напрями.  Вони мають 1419 своїх різноманітних організацій, з яких 1002 –
неохристиянські, 148 – орієнталістські, 159 - рідновірські, 30 – самобутньої
конфесійної  орієнтації  і  80  – невизначених офіційною статистикою.  Серед
неохристиянських найбільше громад харизматичного напрямку (1596).Вони є
переважно в Східних і Центральних областях країни та в столиці.  Було їх
багато в Криму. Активно діють на релігійному полі громади Церкви Повного
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Євангелія (361), Церква Христа (119), Новоапостольської Церкви (53), Церкви
Ісуса Хрита Святих останніх днів – мормонів (34). 15 років тому їх було 57. 

Цікава географія неорелігій. Так, Церква Повного Євангелія із 360 своїх
громад 53 має в Херсонській, 43 - в Донецькій, 40 - в Чернігівській, 38 - в
Одеській, 31 - в Запорізькій, 28 -в Луганській областях.  Церква Христа 72
громади має на Донеччині, а в 15 областях взагалі жодної. Церква Ісуса Христа
Святих останніх днів має по 1-2 своїх громад в більшості областей країни. В
Києві одну, в Харківській області 4, в Донецькій - 6. Громади новоапостольців
(52), рідновірів (159), крішнаїтів (55), шрічінмоїв (3), бахаїв (12) рівномірно
розташовані  по всіх областях України їх наявності.  Буддисти різних своїх
течій (67 організацій) також відносно рівно розмістилися, але мають 14 громад
в Донецькій,  9  -  в  Харківській,  6  -  в  Луганській  областях  і  12  -  в  Києві.
Спорудити свою Ступу на Луганщині буддистам не вдалося, хоч для цього й
було обрано крутий берег Донця. Нині вони її будують на високогір’ї Карпат.
Часто  українських  буддистів  навідує  Сансей  Тарасава  (течія  Ніппондзан
Мьоходзі) та Лама Оле Нідар (течія Карма-Каг’ю). 

МАЛОЧИСЕЛЬНІ ТЕЧІЇ.
Крім названих вище, в Україні діють біля 250 малочисельних громад

вірян десь 50 різних релігійних напрямів, течій і толків. Тут варто хіба що
назвати ще Вірменську Апостольську Церкву. Вона має свої громади (їх 30)
в 20 областях і в Києві. Центр її знаходиться у Львові, очолює архієпископ
Маркос Оганесян. Крім корейської методистської спільноти, наявні ще три
якісь в статистиці ДДР етнонаціональної орієнтації.

 
СХІДНІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНІВ.
На теренах України функціонують також різні Східні релігії. Так, в 19

областях діє 55 організацій  Товариства свідомості Крішни, зокрема 9 його
громад  в  Донецькій,  по  7  в  Дніпропетровській  і  Запорізькій  областях,  4
громади - в Одеській області і 5 в Києві. Товариство має три свої навчальні
заклади із 140 слухачами, чотири ЗМІ. Очолює спільноту - Ачьюта дас.

Організаційно зростає в Україні  буддизм. Діє 67 його організацій, 8 з
яких,  діючих  в  Донецькій  області,  підпорядковані  Духовному  управлінню
буддистів  України.  Наявне  також Українське  об’єднання  буддистів  школи
Карма Каг’ю з  15-ма його організаціями.  Інших,  невизначених організацій
спільнот буддистів, що нині діють в Україні, є 44, найбільше яких в Києві (12) і
на Харківщині (8).

Організацій  прихильників  Шрі  Чінмоя  у  нас  нині  є  3,  Всесвітньої
чистої  релігії  (Сахаджа-йога) -  17,  руху  Махаріші (трансцендентальна
медитація) - 2.

Звіт  Держдепу  фіксує  ще  21  організацїю  якихось  “інших  нових
орієнталістів”. Значаться в цьому звіті ще 2 організації даосів.
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РІДНОВІРИ УКРАЇНИ.
Все рідновірство в офіційній статистиці чомусь вже роками подається

як  неоязичництво.  А  між  тим  слід  виокремлювати  в  ньому  рунвірів  і
рідновірів.  Якщо перші є монотеїстами і  самі заперечують свої язичницькі
корені, наголошують словами Лева Силенка на штучності свого конфесійного
утворення, то другі є політеїстами і проголошують відродження ними саме
давніх язичницьких природних вірувань українців чи слов’ян. 

Рідна Українська Національна Віра має в Україні нині 77 організації в
19 областях країни і в Києві. В столиці наявні 15 рунвірівських організацій, в
Полтавській  області  -  8,  Львівській  і  Хмельницькій  –  по  6,  Одеській  і
Черкаській - по 5 та ін. РУНВіра не має свого єдиного об’єднуючого центру,
на  статус  якого  в  конфесії  нині  претендує  десь  6  організацій.  Найбільш
вагомим є очолюване його головою Володимиром Пілатом ОСІДУ РУНВіри.
Духовним центром  спільноти  є  село  Богоявленське  на  Кропивниччині,  де
народився вчитель-засновник конфесії, автор її священної книги “Мага Віра”
Лев Силенко і нині живе його брат Всеволод. На роль глави РУНВіри України
претендує Світослава Лисенко з Америки, хоч її в такому статусі не сприймає
більшість громад конфесії. 

Рідновірські, власне, часто подані як неоязичницькі конфесії, наявні в
декількох своїх різновидах і мають 159 своїх організацій..  Духовний центр
родового  вогнища  Рідної  Православної  віри налічує  29  організацій.
Найбільше їх в Запорізькій (6),  Дніпропетровській (3)  та Хмельницькій (5)
областях, в Києві – 4. Конфесія має свій духовний навчальний заклад, в якому
навчається 61 слухач.

Центр  Об’єднання  релігійних  громад  рідновірів  України  має  7
організацій,  з  яких  по  дві  у  Вінниці  та  Києві.  У  Церкви  українських
язичників  також 7 організацій. З них по три у Києві та на Запоріжчині. В
країні, згідно офіційної статистики, наявні ще 39 неоязичницьких організацій
без  визначення  їх  рідновірівської  зорієнтованості.  Так,  зник  з  переліку
Великий  Вогонь,  організований  в  Житомирі  Боценюком.  Не  видно  також
спільноти  “Божичі”,  хоч  вона  активно  діє  і  разом  із  Душевною  релігією
Ю.Шеляженка  утворили  якусь  Українську  Раду  Вільнодумців  і  Віруючих
(Див.: Ідеаліст. - 2016. - №110.

Разом рідновірівських організацій нині діє в Україні 159. В них є три свої
духовні навчальні заклади із більше як 73 слухачами. Із 6 рідновірівських ЗМІ
5 є друкованими і 1 - електронна. Якщо рідновірські організації поставали в
Україні  на  києво-язичницькому  грунті,  прагнули  довести  цим  свою
єдиноістинність  у  виявах  української  духовності,  то  нині  наявний  намір
утворити М.Мурашкіним якусь конфесію обожнення природи, вужче – Сонця.
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НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ.
В  Україні  наявні  декілька  національно-конфесійних  течій.  Більшість

громад караїмів діє в окупованому Криму. Наявні 4 громади й поза їх рідною
землею – дві в Києві і по одній на Харкіщині й Дніпропетровщині. 

Найбільшою національно-конфесійною спільнотою у  нас  є  згадувана
вже вище  Вірменська апостольська Церква. Церква налічує в Україні 30
своїх організацій. Вони рівномірно – по 1-3 громади – розміщені в 18 областях
країни. Лише по дві громади вірмен маємо в Хмельницькій, Полтавській та
Херсонській  областях.  Серед  зареєстрованих  національно-релігійних  течій
якось  непомічено  з’явилося  аж  4  організації  Апостольської  Ассирійської
Церкви  Сходу.  Вони  розташовані  в  Києві  і  в  Донецькій,  Запорізькій  та
Херсонській областях. АЦС є однією із найдавніших дохалкідонських церков,
перші  громади  якої  з’явилися  на  території  Месопотамії  десь  на  зламі  1-2
століть.Засновником  своїм  Церква  вважає  апостолів  Фому  і  Фаддея.
Авторитетом для них є лише рішення двох перших християнських соборів,
насамперед догматика Нікейського собору з його Символом віри.

Нові релігійні течії в Україні мають переважно закордонне походження.
Хіба  що за  винятком різних  рідновірівських течій,  Білого  Братства,  течій,
започаткованих деким із активних діячів харизматизму, які подають себе ледь
не за апостолів. 

Експорт релігійних течій російського коріння виявився в появі в Україні
чотирьох громад Православної церкви Божої Матері Державної (2 з них на
Одещині, по одній в Дніпрі і Києві). Богородична Церква має у нас 3 своїх
організацій. В своїй ідеології вони є великоросійськими з душком включення
як органічних складових спільнот вірян України. До речі,  до нас був наїзд
керівництва конфесії з метою вирішення питання перенесення її  центру до
Києва  і  розбудови  тут  резиденції  глави  Богородичної  Церкви  Іоанна
(Бериславського). 

З нових течій назвемо віру багаїв (12 організацій, по одній в 6 областях і
по  дві  -  в  Києві  і  на  Житомирщині),  спільноти  Останнього  завіту.  -
віссаріонівців (по  одній  в  5  областях  і  одна  в  Києві),  Науки Розуму  (6
громад, 4 з яких на Запоріжчині і 2 на Донеччингі), саєнтологів (3 громади, в
Києві  і  Кропивницькому).  На  Запоріжчині  діє  три  громади  Вселенської
Церкви  Білого  Братства  ЮСМАЛОС.  Це  надто  цікаво,  бо  ж  чомусь
вважалося, що сліди Марії ДЕВІ Христос в Україні зникли після її від’їзду до
Москви  і  утворення  там  спільноти  Космічного  Полімистецтва  Третього
Тисячоліття  і  прийняття  нею  нового  імені  –  Вікторії  Преображенської.
Пройшли  слухи  про  перебазування  конфесії  в  Донецьк  і  про  співпрацю
Вікторії  Преображенської  із  сепаратистами  ДНР.  Дивного  в  цьому  нічого
немає, бо ж Марина Цвигун є донетчанкою, власне там її знайшов Кривоногов
для виконання ролі Матері Світу (Див.: Нові релігії України. - К., 2010. - С.
736-766). 



55

Серед конфесійно не названих у звіті ДДК 80 неорелігійних організацій.
Порівняльний аналіз наявного у нас цифрового матеріалу 1991-2019 років про
зміни релігійної мережі України засвідчує те, що інтенсивний етап розвитку
релігійного життя в країні наявним був лише на зламі тисячоліть. В останні
десь 20 років маємо щорічне повільне збільшення по нисхідній, одиничне. В
2015-2019  роках  -  переважно на  5-10  організацій,  а  то  й  навіть  у  деяких
конфесійних течіях зменшення.

ТЕНДЕНЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ.
Зміну релігійної мережі недавніх років характеризують наступні загальні

тенденції:
1. Відбулося відродження (скоріше – відтворення) громад традиційних

для України християнських течій. Охоплюючи своїм впливом життя людей
галичанських  областей  від  дитячого  садочка  до  школи,  вузу,  армійської
частини, установи чи підприємства, активно протидіючи поширенню в регіоні
інших  конфесій,  Українська  Греко-Католицька  Церква  стала  тут  по  суті
тоталітарною релігійною спільнотою.

2.  Найбільш  інтенсивне  зростання  релігійної  мережі  відбулося
насамперед  в  західноукраїнських  областях,  що  пояснюється  порівняно
високим рівнем релігійних потреб громадян цього регіону, для яких релігія
стала невід’ємним елементом їх способу життя і виявом духовної культури.
Проте на цей час наступило вже насичення громадами православних, греко-
католицької і римо-католицької конфесій західного регіону країни і їх інтенсив
у поширенні тут фактично вже призупинився.

3.  Порівняно  розвинута  інфраструктура  ортодоксальних  конфесій  в
західноукраїнському регіоні,  поєднання у свідомості  людей своєї  релігійної
належності  з  національною,  певна  включеність  конфесійного  чинника  в
систему  культури,  побуту  та  ін.  зумовили  блокування  проникнення  в  ці
області нових релігійних течій й домінування в релігійній мережі тут Церков
українсько-національної зорієнтованостіє

4. Регіональні відмінності в рівні національної самосвідомості громадян
позначаються на географії поширення українських національних Церков. Тут
слід відзначити помітне поширення в минулі роки парафій УПЦ КП і УАПЦ в
західній і центральних областях і водночас незначну кількість їх в південному
і східному регіоні країни, де домінує проросійська УПЦ МП. Втрачає свої
громади УПЦ МП й із-за  її  невизначеності  у ставленні до подій на Сході
України, по суті слугування Церкви в цьому Москві.

5.  Всезростаючою після  смерті  Предстоятеля  УПЦ МП митрополита
Володимира  (Сабодана)  стає  її  неукраїнська  зорієнтованість,  скажемо  так,
“русскомирство”.  Висунення  Московським  Патріархатом  в  церковно-
релігійному  житті  ідеї  “традиційної  канонічної  території”  і  „канонічності
Церкви”,  що  характерно  зокрема  для  відносин  православ’я  й  греко-
католицизму, відносин між православними Церквами країни, веде до певної
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регіоналізації України за релігійними чинниками, а відтак і до міжцерковної
напруги. 

6.  Розвиток  національної  самосвідомості  у  представників  різних
етнічних меншин України одним із  каналів  свого  вияву  має  появу  різних
національно-релігійних течій і об’єднань. Окрім російської меншини, яка має
такого ворожого українству свого могутнього релігійного репрезента як УПЦ
МП, свої громади вже мають євреї, татари, німці, вірмени, корейці, шведи,
угорці, греки, грузини, асирійці та ін. З’являються громади якоїсь римської та
еллінської  релігії.  Твориться  Румунською  ПЦ  навіть  своя  Ізмаїльсько-
Буковинська єпархія. 

7. При наявності нинішніх темпів зростання протестантських спільнот
вони десь через 15-20 років матимуть третину кількості християнської мережі
України.

8. Збільшення кількості нових релігійних течій в Україні на 25-30 роках
її  незалежності  фактично  призупинилося:  мережа  неорелігій  практично
склалася. Поява нових із них вже постає як випадковість. Стабілізувалися в
своєму зростанні рідновірські, синтетичні й орієнталістські течії, живучі ще
харизмати. 

9.  Оскільки в  останнє десятиліття  ДДР не дає  конфесійно здрібнену
інформацію про релігійну мережу України, включаючи дрібнотні конфесії в
рубрику “інші”, то ми не можемо дати повну конфесійну її мережу, визначити
всезагально тенденції її змін.

10.  Не  стільки  віроповчальні  (вони  спільні),  як  політичні  і  етно-
національні чинники (подеколи й фінансово-економічні) мають визначальний
вплив на внутрішні процеси в мусульманській та іудейській релігіях в Україні.
 

6. Конфесії України в контексті міжнародних релігійних реалій 

Порівняймо карту релігій світу і карту релігійної мережі України.
Перше,  що кидається в очі,  то це наявність на нашій карті  (може лише в
іншому відсотковому вимірі) майже всіх тих конфесій, які є на першій. У нас в
Україні  практично  відсутні  якісь  свої,  наші  власні  релігієтвори.  Хіба  що
можемо похвалитися своїм Великим Білим Братством. А відтак всі релігійні
течії  (починаючи  з  доби  хрещення  України-Русі)  до  нас  привнесені  із-за
кордону, а тому й не є в повному розумінні цього слова виявом нашої етнічної
ментальності.  Вони  –  або  пристосовані  до  неї,  або  ж  існують  як  щось
випадкове, чуже у нашому житті. Згадаймо хоч би крішнаїтів, які в своїх тхоті
та сарі виходять на наші засніжені вулиці, оспівують Ганг і пропонують нам,
українцям, як священну, його воду. При тому у нас є свій національний одяг,
свій  рідний  Дніпро-Славута.  Згадаймо  те  ж  християнство,  яке,
пристосовуючись до нашої дійсності, замінило пальмові гілки, які кидали під
ноги Ісусу, коли він в’їздив до Єрусалиму, на вербові. Та й багато чого іншого
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воно  взяло  для  себе  від  передуючого  українського  язичництва,  своєрідно
асимілювавши його.

Протягом останніх 10-15 років у нас в країні щорічно з’являлися все нові
й нові релігійні течії, а то й по декілька. Навіть ми, релігієзнавці, про деякі з
них не маємо належних знань, бо ж гадаємо, що вони для нас не всі життєві.
Багато  з  них так  і  не  перетягують за  десяток  громад і  то  малочисельних,
привабливими  вони  стають  або  для  аматорів  в  релігії,  або  ж  чимось
невдоволених діяльністю традиційних течій. 

Можна  вже  сказати,  що  релігійна  карта  України  загалом
сформувалася. А це тому, що ті, хто ще шукав Бога, вже знайшов його в
якійсь  із  наявних  конфесій.  Процес  релігієвибіру  українців  загалом
завершився. Це визнають діячі існуючих у нас конфесій, коли їх питаєш, чому
припинилося зростання кількості їх громад.

Водночас,  на  основі  аналізу  цифрового  матеріалу  конфесійної
статистики,  яку подає щорічно Держкомрелігій України,  а  також наслідків
соціологічних опитувань,  можемо зробити такий підсумковий висновок:
Україна  не  стала,  на  відміну,  скажімо,  від  Росії,  Греції,  Грузії,  Білорусі,
Молдови, Польщі чи Румунії, моноконфесійною країною. Хоч Православ’я у
нас  кількісно  і  переважає,  проте  це  домінування  не  є  абсолютним.
Соціологічні дослідження засвідчують, що православних у нас десь 48%. Та
кількісна  статистика  релігійних  громад,  яку  давав  щорічно
Держкомнацрелігій,  також  засвідчує,  що  православні  парафії  становлять
трошки  більше  50%  від  їх  загальної  кількості.  Але  якщо  ми  при  цьому
врахуємо ще й те,  що в багатьох поселеннях на місці однієї  православної
громади з появою трьох православних Церков також їх з’явилося дві-три, то й
тут побачимо, що ми не є православною країною. Вірніше сказати: Україна –
християнська країна. 

Ми  на  цьому  акцентуємо  увагу  з  двох  міркувань.  Перше  -  нічого
православним розраховувати на те, що їх статус у нас колись буде таким, як,
скажімо, в Росії, Грузії, Білорусі чи Румунії, тобто державним чи біля цього.
Друге  –  не  слід  і  нашій  владі  плекати  якусь  особливу  надію  на  те,  що
Православ’я колись стане загально-національною ідеологією, за допомогою
якої  можна  буде  духовно  об’єднати  наш  народ.  Покладаючись  лише  на
Православ’я,  ангажуючи цю конфесію,  можна  буде  лише посіяти  в  країні
ворожнечу й смуту.

Чим же зумовлене таке порівняно велике конфесійне різноманіття в
Україні? Не  станемо тут  вдаватися  в  нашу глибоку  історію,  хоч,  власне,
історія  нашого  буття  саме  як  ентносу  внесла  помітні  корективи  у  нашу
конфесійну  карту.  Вивчення  історії  нашого  буття  як  етносу  засвідчує,  що
нинішньому  конфесійному  різноманіттю сприяло  ряд  чинників.  Перший –
наше  межове  розташування  між  Сходом  і  Заходом,  між  двома  світовими
релігіями  –  християнством  та  ісламом,  між  двома  основними  течіями
християнства – Православ’ям і Католицизмом. Друге – відсутність в Україні
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протягом  століть  національної  держави,  що  не  сприяло  утвердженню  на
наших теренах  своїх  національних церков,  а  також особлива  ментальність
місцевих управлінців, для яких в переважній більшості областей українсько-
національне, в т.ч. й церковне, не стало святинею. При цьому влада не сприяє
утвердженню  в  Україні  національних  Церков.  Третє  –  урбанізація,  яка
створила умови, коли на релігієвибір особистості, особливо у великих містах,
вже не впливає усталена громадська думка чи сімейна традиція. Четверте –
відсутність  відпорності,  скажемо  образно,  конфесійної  екології,  у  наших
історичних  церков,  їхня  нездатність  до  місіонерської  роботи.  П’яте  –
матеріальна  скрута  традиційних  церков,  які  нездатні  налагодити  таку
благодійницьку, освітню чи видавничу діяльність, як це можуть привнесені в
Україну  в  останні  десятиліття  конфесії  або  протестантські  спільноти,  що
одержують значну матеріальну допомогу від своїх зарубіжних побратимів. 

Окремо  слід  сказати  про  роль  міжнародного  (точніше.  -
закордонного) чинника, а саме: 1. Ми не маємо спеціальних законів, які б
обмежували втручання зарубіжних релігійних центрів у внутрішнє релігійне
життя України, регулювали відносини певних наших релігійних інституцій з їх
конфесійними центрами за кордоном. 2. Якщо в політичній сфері на теренах
колишнього Союзу з’явилися незалежні держави, то в релігійному продовжує
діяти  та  система  інституційного  підпорядкування  в  релігійній  сфері
зарубіжжю, яка склалася в часи, коли у нас практично була відсутня свобода
віросповідань,  Україна  не  була  незалежною  країною.  3.  Надто  ми  вже
толерантні  і  міжнародно  законопослушні  при  прийнятті  на  свої  терени
зарубіжних релігієтворів, легко йдемо на їх реєстрацію й офіційне визнання. 4.
Ми також податливі і до зверхницьких зазіхань із-за кордону або зарубіжних
релігійних центрів, а то й інших держав на наші релігійні громади чи то під
приводом плекання-захисту якоїсь спільності-єдності канонічної території, чи
то  під  приводом  забезпечення  нормальної  діяльності  певної  національно-
меншинної  спільноти,  опікування  інтересами  наявних  у  нас  національно-
релігійних меншин. 

Скажемо  так:  ми  вже  надто  багато  даємо  свобод  у  діяльності
національних  меншин,  особливо  російської,  єврейської,  румунської  і
польської. Вони практично за допомогою посольств своїх матірних держав
творять у нас в Україні під виглядом громадських організацій свої паралельні
державні  структури,  діяльність  яких інколи носить  викликаючий характер.
Згадаймо, в якому антидержавному контексті російська громада і Православна
Церква  Московської  юрисдикції  обстоює у  нас  двомовність.  Те,  як  Посол
Ізраїлю організовує у нас єврейські спільноти на боротьбу проти антисемітів в
Україні. Або ж як посол Ватикану – нунцій перебрав на себе не належну йому
як дипломату функцію керівництва українськими католицькими церквами. На
пропольськість працює предстоятель римо-католиків України. І тут доречні
слова Тараса Шевченка: “А братія мовчить собі, витріщивши очі: може так і
треба”. 
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Так  ось  так  не  треба.  Слід  долати  віками  сформоване  почуття
меншовартості,  бо  ж  маємо  в  тій  чи  іншій  формі  нехтування  нашою
національною незалежністю.  Що стосується чужоземців (і  зовнішніх і  вже
огромадянених), то їм слід давати знати, що ми – не мовчуни і не всетерплячі,
що у нас є свої правила життя і діяльності, що вони живуть і діють все ж в
Українській  незалежній  державі,  а  не  у  себе  дома.  Якщо  на  основі
національної  самоідентифікації  у  нас  і  з’являються  національно-релігійні
спільноти  (німецькі  чи  шведські  лютерани,  чеські  баптисти,  болгарські
православні,  російські  старообрядці  чи  щось інше),  їх  члени все  ж мають
ідентифікувати  себе  насамперед  громадянами  України  і  працювати  на  цю
державу, а не жити за біблійним принципом “в світі і не від світу”.

В  контексті  теми  варта  особливої  уваги  проблема  російсько-мовної
книжково-релігійної експансії. Тут привертає увагу не тільки ігнорування,
всупереч державній мовній політиці, української мови і насадження у вжиток
в діяльності релігійних громад російської, а також зміст тих книг, часописів,
газет,  листівок,  які  продаються  в  конфесійних  кіосках,  зокрема  Церкви
Московського  Патріархату.  Вони  подеколи  відверто  українофобські.
Відповідним органам влади варто було б вивчити пропаговану цією Церквою
через поширювані нею видання явно антидержавні установки, українофобські
ідеї і відповідно запитати у керівництва УПЦ МП: чому вони це допускають?
Відділенню  релігієзнавства  ІФ  НАНУ  прийшлося  в  цьому  ракурсі
проаналізувати їх зміст і  подати до державних органів не одну відповідну
доповідну  записку.  Маємо  намір  навіть  упорядкувати  книгу-збірку
українофобських статей з преси УПЦ МП.

Розглянемо означену проблему в її конфесійному зрізі.
Православ’я. Тут з Україною як окремою країною ніхто не рахується.

Збирається  в  Астані  (Казахстан)  всесвітній  форум  релігій.  Україну  там
репрезентує Московський Патріархат. В Москві відбулася зустріч духовних
лідерів країн СНД – Другий міжрелігійний миротворчий форум. І знову тут ми
не  на  рівних,  бо  ж  все  керівництво  роботою  зустрічі  перебрав  на  себе
Московський  Патріархат,  якого  там  ми  поставали  лише  частинкою.  То  ж
розпалася політична імперія Горбачова, але збереглася церковна православна
імперія Олексія ІІ. Тепер Кирила. Нехтуючи 34 Апостольське правило, згідно
якого “єпископам  будь-якому народу належить знати першого серед них і
визнавати його за свого главу”, Російська Православна Церква – фактично
державна  Церква  Росії  (згадаймо  інаугурацію  Президента  Росії,  якого
фактично висвячував на престол Патріарх Московський) -  не дає згоду на
утворення  в  Україні  своєю  Православної  Автокефалії,  вдалася  до
анафемування всього, що пов’язане з національним виокремленням України з
російської  “тюрми  народів”.  Православна  Церква  України  Московського
Патріархату розглядається як один із засобів очікуваного повернення до якоїсь
нової східнослов’янської державної структури, нової імперії. Благо, що вже в
святих значиться останній цар цієї імперії Микола ІІ, ікони якого вже не один
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раз транспортувалися по українських єпархіях РПЦ. Залишилося тепер знайти
ще  живого  престолонаступника,  оголосити  його  реальним  продовжувачем
“святої  імператорської  сім’ї”  і  приступити  до  відтворення  якоїсь
східнослов’янської (чи русскої) імперії. По суті вже наявний в Росії процес
висвячення Путінаю

В  Херсоні  у  нас  віддають  Церквою  МП  почесті  висвяченому
російському  колонізатору  краю  Федору  Ушакову.  Під  цю  нову  імперію
підведена вже й відповідна теоретична база – наявність якоїсь недоторканої
канонічної території Московського Патріархату. Але ж останній – це негласна,
але явна державна структура Російської Федерації.  Вона ж не реєструється
Російською державою, її Мінюстом як надросійська, міжнародна організація, а
постає  в  цих  документах  як  церква  Росії.  РПЦ  має  цілий  ряд  угод  про
співпрацю  з  російськими  міністерствами,  зокрема  силовими,  у  справі
російсько-патріотичного  виховання,  захисту  своєї  Вітчизни.  Скажемо  тут
словами поета: “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!”.

Навіть Українська влада, враховуючи принцип свого законодавства про
свободу  совісті  й  віровизнань,  не  фінансує  діяльність  якихось  конфесій  в
Україні. Російський же Президент В.Путін, явно “забувши”, що Україна вже
не входить в Московську імперію, дає вказівку Зовнішньому економічному
банку РФ виділити 10309075 рублів на фінансування будівництва в Україні
храмів Церкви Московської юрисдикції. МЗС України мало б якось зреагувати
на  цю  витівку  російського  владики.  Але  “братія  мовчить  собі...”.  То  ж
російський  можновладець  певне  не  прочитав  подаровану  йому свого  часу
Л.Кучмою свою книжку “Україна – не Росія”, а може він не погоджується із її
автором, бо ж своїми діями прагне засвідчити, що “Україна – це Росія”,  а
найбільшою  світовою  трагедією  ХХ  століття  вважає  розвал  Радянського
Союзу

В московсько-православних періодичних виданнях, а ми на Бібліотеку
релігієзнавця їх одержували до десятка, взагалі береться під сумнів існування
такого  народу  як  українці,  такої  держави як  Україна.  В  Києво-Печерській
Лаврі  продається  книжечка  Н.Воєйкова  “Правда  об  униатстве”,  в  якій  в
історичній довідці зокрема сказано:  “Одним из уродливых плодов векового
польско-католического произвола над русским Православием является в наше
время сепаратизм украинских шовинистов… Этому мифическому явлению
открыто содействуют враги национальной России..  Украинами в летописях
называлися  окраинные  части  русских  княжеств  или  самые  окраинные
княжества,  а вовсе не какое-то отдельное государство или нация.  Таковых
“украин” в домонгольский период было несколько… Окраины являлись лишь
“украиной” или окраинной частью единого целого – Русской земли”. 

Чиєю окраїною ми тоді були, то невідомо, бо ж в літописний час ще й
Москви не існувало, не було й “русской земли”, а була “руська”. До того ж,
Московська Церква в 1686 році неканонічно поглинула собі одну з “окраин” –
Київську  митрополію.  Неодноразові  переговори  ватиканського  кардинала-
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німця за національністю Вальтера Каспера в Москві з Російською Патріархією
ще раз засвідчили її прагнення безапеляційно втручатися в релігійне життя
України, визначати його інституційні вияви. У цьому втручанні в союзники
Московський Патріархат прилучив практично залежні від нього всі так звані
православні автокефалії. Прислужником йому в цьому вірно служить Ватикан.
При цьому їх змова багато в чому нагадує славнозвісний “пакт Рібентропа-
Молотова”, коли за спиною інших народів вирішувалася їх доля. Читаючи в
травні  2008  року  в  Оксфордському  університеті  інавгураційну  лекцію
кардинал-німець Каспер зауважив,  що основна проблема,  яку він вбачає  у
визнанні  Ватиканом  патріархального  статусу  Києва  та  Української
Католицької Церкви, полягає в ефекті, який це матиме на процес “екуменічних
відносин” Ватикану з Москвою та Російською Православною Церквою. На
питання богослова з приводу Патріархату УГКЦ німець відповів категорично:
“Там цього не має бути!”. При цьому він наголосив, що аналогічну позицію
займає  й  інший  німець-владика  з  вищої  Ватиканської  курії  –  сам  Папа
Римський  (Патріархат.  -  2008.  -  №5.  -  С.22).  Підписанням  Гаванської
декларації із патріарохом Кирилом і засудженням уніатства, папа Франциск
також виявив свою улесливість і любезність до Москви. 

Ось  це  російсько-православне  великодержавство  (визнане  й
Апостольською Столицею) наша вища влада сприймає чомусь як нормальне
явище  і  не  вважає,  що тут  нехтуються  її  українські  національні  інтереси,
національне державотворення, ображається українська гідність.

Поруч з геоцерковною теорією Московського Патріархату, що “все, что
мною пройдено,  все вокруг мое”,  в  останні  роки з’являються зазіхання на
православні парафії в Україні і Румунської Православної Церкви. Свідченням
цього  є  утворення  Бельцько-Хотинської  єпархії  начолі  з  митрополитом
Бєльцьким,  Хотинським  і  Бесарабським  Петру  (Педурару).  Єпархія
формується на основі частини Молдови, Одеської та Чернівецької областей
України. Перша парафія РумПЦ в Україні була утворена в селі Камишівка на
Ізмаїльщині.  Проголошено  і  непроголошено  існує  їх  ще  багато.  Сьогодні
Румунська Церква хоче перебрати собі румуномовні парафії України, а вже
завтра  Румунія  порушить  питання  “повернення”  їй  цих  сіл,  а  відповідну
громадську думку до того часу сформує Церква.

Православна Церква України Московської юрисдикції нині настирливо
наполягає  на  передачі  їй  у  власність  святинь  українського християнства  –
Києво-Печерської  і  Почаївської  Лавр.  В  цьому,  на  жаль,  вона  знаходить
підтримку з боку декого у вищих владних структурах,  в  синьо-білих. Але
українська  влада  при  цьому  не  усвідомлює,  до  якого  наслідку  це  може
зрештою  привести.  З  передачею  Лавр  у  власність  Церкві  Московського
Патріархату постане питання надання їм Ставропігії. Але склад насельників
цих монастирів нині такий, що вони будуть просити Ставропігію напряму в
патріарха  Кирила.  В  такий спосіб  Україна  може втратити  повне  право  на
володіння  святинями.  Бо  ж  з  утворенням  в  Україні  своєї  Помісної
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Православної  Церкви,  Лаври  можуть  в  такий  шлях  залишитися  у
підпорядкуванні  Московського Патріарха.  Це ми маємо нині із  Корецьким
монастирем, що на Рівненщині.

Католицизм. Маємо вікові прагнення католиків Польщі за допомогою і
при  підтримці  Ватикану  окатоличити  Україну.  Чи  щось  змінилося  в  цих
намірах в останні десятиліття? На нашу думку, наміри ці залишилися. Цьому
значною мірою сприяло понтифікство поляка за національністю Івана Павла
ІІ. Ватикан не виявляє якусь особливу зацікавленість в становленні незалежної
Української держави. Не беремо тут до уваги слова любові пап до України
(вони не завжди щирі), а врахуємо справи. А фактом, зокрема, є хоч би те, що
Ватикан  впродовж  століття  не  допускає  поєднання  українських  греко-
католиків в єдину церковну інституцію, діаспорні єпархії існують практично
без  прямого  підпорядкування  главі  УГКЦ.  Верховному  Архієпископу  не
підпорядковуються не лише ці  єпархії,  а  й навіть українські –  Закарпаття.
Більше  того,  кардинал  Каспер  в  угоду  Московському  Патріархату
підпорядкував  українських  греко-католиків  Росії  римо-католицькому
митрополиту  цієї  країни  (а  чи  мав  він  на  це  право  згідно  артикулів
Берестейської унії?). Ватикан вже більше сорока років не реагує на прохання
українських греко-католиків про надання їх Церкві  статусу Патріархії,  хоч
вона,  згідно  рішень ІІ  Ватиканського  Собору,  має  на  це  право,  як  і  інші,
відзначу,  карликові  Східні  Церкви,  які,  до  речі,  його  отримали.  Ватикан
всіляко працює на те, щоб повністю католицізувати нашу УГКЦ, применшити
збережену  українськими  ієрархами  ще  в  1596  році  при  украденні
Берестейської унії її православність. При цьому Апостольську столицю явно
страшить ідея поєднання в Україні двох її основних Церков – православної і
греко-католицької, які мають спільну купіль – Володимирове хрещення 988
року.  Благо привід  (а  я  б  сказав,  і  неоголошену підтримку)  Ватикану для
невиправданого  нехтування  волею  п’ятимільйонної  Церкви  надає  позиція
Московського Православ’я щодо утворення Патріархату УГКЦ. 

Окрім  сказаного,  Ватикан  всіляко  опікує  ще  практично  паралельну
структуру в Українському греко-католицизмі – це василіанський орден, який
також  не  підпорядкований  Верховному  Архієпископу.  Один  із  впливових
діячів цього ордену під час відвертої розмови з ним прямо признався, що вони
ще граються  із  додатком до назви  і  суті  Церкви “греко-”,  бо  ж ще живе
покоління, для яких це є святим як вияв київської традиції. Молоде покоління
в навчальних закладах вони виховують у новому розумінні, вже без “греко-”.
Але ж всім відомо,  що Греко-Католицьку Церкву українською спільнотою
робить саме нею виплеканий і збережений Український Східний обряд, а це і є
те “греко-”, без якого ця Церква втратить свою національну виокремленість.

То ж Ватикан прагне до утворення в Україні єдиної католицької Церкви.
УГКЦ йому в цьому намірі як колода на дорозі. 

Ще одне. Пройшло вже біля 30 років нашої незалежності. Гляньмо, хто
нині  є  серед  кліру  католицьких  костелів  чи  насельників  католицьких
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монастирів в Україні. Це - переважно поляки. Хіба не можна було за ці роки
підготувати належну кількість ( в Україні і за кордоном) священиків-українців
для римо-католицьких громад? 

А що дав приїзд Папи Івана Павла ІІ в Україну, про який так багато було
мови?  Тепер  мусолять  приїзд  Франциска.  Багато  можна  сказати  для
самозаспокоєння (зокрема те, що це була реклама на наявність у світі України
як самостійної держави), але якщо глибше проаналізувати, то, на нашу думку,
мало що.  Папа якось  колекціонував  свої  поїздки по закордонню і  стільки
“наплодив” святих у католиків,  що його наступник вирішив сказати цьому
“стоп”. Митрополита Андрея Шептицького чи Патріарха Йосифа Сліпого Іван
Павло ІІ чомусь “не помітив”, хоч йому про це вже десятками років нагадують
галичани. Це прозвучало із уст Йосифа Сліпого і було схвально прийнято на ІІ
Ватиканському  соборі.  Та  й  очікували  українці  від  Понтифіка  під  час
перебування  його  в  Україні  проголошення  Патріархату  й  беатифікацію
Шептицького. Відбулося лише прилучення до святих 27 мучеників за Греко-
Католицьку Церкву в роки сталінщини, але кардиналу Йосифу Сліпому серед
них  чомусь  не  знайшлося  місця.  Дивись,  живим  залишився!  Проте  всім
відомо,  що  саме  його  незламність  зберегла  Церкву.  Після  повернення  із
заслання владика Йосиф відродив її для нового життя. Але ось саме тут, як це
аргументовано і документально засвідчує отець Іван Шевців у своїй книзі “З
Богом і Україною”, він став незручним для Апостольської столиці і для декого
із  закордонних  владик  УГКЦ,  які  звикли  вже  жити  у  своїх  єпархіальних
резерваціях  без  підпорядкування  керівництву  Церкви.  Ніхто  з  останніх  не
скаже  Папі:  “Ми  не  для  того  стали  католиками,  щоб  перестати  бути
українцями”,  як  це  сказав  кардинал  Йосиф  Сліпий.  Про  все  це  детально
описано в книзі А.Колодного “Іван Шевців: життя українця-християнина” (К.,
2011).

Між  тим  в  діаспорних  єпархіях  маємо  втрату  тих  чи  інших  ознак
українськості. Тут особливо варто згадати діяльність єпарха греко-католиків в
Австралії владики Петра, який свавільно відправив за штат тих українських
священиків,  які  вибудовували  УГКЦ  на  цьому  континенті,  сприяли
збереженню тут української національної духовності.  Єпископ не плекає ті
українські інституції,  які  були сформовані Церквою, не відвертає процес її
англіканізації.

Ми  маємо  пряме  втручання  Ватикану  в  наше  релігійне  життя,  яке
здійснюється  через  його  посла-нунція.  Посол  цей  у  нас  не  діє  як  посол
держави  Ватикан,  бо  ж  ми  не  бачимо  якихось  економічних  (а  фінансові
можливості Ватикану відомі), культурних чи наукових зв’язків, укладених з
його  подачі.  Прийшлося  повертати  музеям  країни  ті  колекції,  які  вони
передали для організації  у Ватикані  виставки “Українська ікона”.  Академії
наук є і в України, і в Ватикані, а ось співпраця між ними не налагоджена.
Відтак  діяльність  посла  Апостольської  столиці  мала  б  вестися  в  сфері
міждержавних відносин. Якщо ж він займається тільки релігійною діяльністю,
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то тоді постає питання, а чому, якщо католикам це можна, не створити у нас
такі  ж “нунціатури”  московського  Православ’я,  баптистського  зарубіжного
центру, Церкви мормонів та інших.

У зв’язку з цим постає ще одне питання: якщо нунцій підключився до
вирішення питань діяльності католицьких церков України, то чим займається
наш посол у Ватикані? Питання релігійного життя українців у Ватикані він не
вирішує, то що ж тоді входить в обсяг його повноважень, чи потрібний він
там? Бо ж не бачимо і не відчуваємо наслідків його діяльності, навіть у сфері
релігійного життя. Відзначимо ще одне. Як правило призначені Українською
владою послами до Ватикану особи є далекими від державницького розуміння
проблем  релігійного  життя,  форм  і  шляхів  його  корегування  в  інтересах
України.

Ватикан не засуджує агресію Росії щодо України, а події на нашому
Сході  прирівнює  до  подій  в  Карабасі,  а  відтак  дивиться  на  них  як  на
громадянську війну, внутріукраїнську проблему

Протестантизм. Здається,  що у нас тут все спокійно. Але це тільки
здається! Як на мене, не всі великі протестантські Церкви України сприяють
нашому державотворенню. Картина тут дечим нагадує православну ситуацію.
Розпався Союз, але ж і баптисти, і адвентисти (правда, вже під прикриттям
СНД) зберегли свої євро-азійські структури, свої головні центри в Росії, звідки
деяким з них диктують  що і  як робити. При цьому спрацьовує розуміння
земного за їх піснею: “Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвётся душа”. 

Протестанти  в  масі  своїй  нехтують  мовну  політику  Української
Держави.  Якщо  Церква  Московської  юрисдикції  ще  говорить,  що  вона
проводить служби церковно-слов’янською (але це ж та архаїзована російська),
то  протестантські  церкви  є  російськомовними,  богословська  література  їх
видається майже вся цією ж мовою, навчання в духовних навчальних закладах
також нею. Нею ж переважно проводяться і богослужіння, проповідництво і
місіонерство. Так, Свідки Єгови України щороку проводять свої регіональні
конференції. Лише в п’яти з 28 робочою мовою є українська. Варто звернути
увагу  й  на  те,  що  часописи  конфесії  роздаються  в  Україні  переважно
російськомовні. Але це один аспект. Є ще й другий, з яким ми зіткнулися при
написанні  десятитомної  “Історії  релігії  в  Україні”,  коли  не  змогли  знайти
автора  на  написання  історії  реформатства  в  Закарпатті,  бо  ж,  бачите,  там
вважають, що історія цієї Церкви не відноситься до історії України.

В протестантських виданнях Україна як держава, український народ як
духовно самобутній етнос із складною історичною долею взагалі відсутні. Тут
не  згадуються  духовні  святині  українців,  національні  діячі,  культурне
багатство.  То  ж  нічого  дивного  в  тому  немає,  що  в  колах  національної
інтелігенції протестантизм, незважаючи вже на півторастолітню його історію
на  українських  теренах,  розглядається  як  чужорідне  і  небажане  релігійно-
духовне явище, що ця інтелігенція, будучи переважно невоцерковленою, свою
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прихильність виявляє переважно до православ’я чи греко-католицизму, які в
певних формах засвідчують свою українськість.

Відтак  українське  національне  відродження,  яке  настало  після  350-
літньої колоніальної неволі нашого народу, нібито й не для протестантів. Вони
(за  винятком  хіба  що українських  лютеран  і  п’ятидесятницької  спільноти,
очолюваної  М.С.  Паночком)  в  культурній  сфері,  зокрема  у  мовній,
продовжують втілювати щодо України політику царських і  комуністичних
часів,  навіть  нехтуючи  при  цьому  Христовою  П’ятидесятницею,  коли
апостоли несли його вчення різним народам їхньою рідною мовою.

Нові  християнські  течії. Тут  ми  маємо  повне  закордоненне
породження.  Поширення  їх  носить  відосередній  характер:  приїздить
зарубіжний місіонер певної  християнської  конфесії,  поселяється  в тому чи
іншому місті (в села вони не їдуть), починає під різними приводами і шляхами
шукати собі одновірців. Велику роль в результативності цього місіонерства
відіграє матеріальна допомога. А тут, як писав Тарас, “за шмат гнилої ковбаси
ти може й брата продаси”. 

Правда, благодатним ґрунтом для зарубіжного місіонерства у нас був
той духовний вакуум, який утворився після краху марксистської ідеології й із-
за нездатності традиційних церков ним опанувати. Дехто йшов в нові релігії із-
за  прагнення пізнати релігію взагалі,  але ж були й такі,  яких туди звабив
меркантильний  інтерес:  пробитися  в  керівництво  і  підробляти  гроші,
можливість вивчити безкоштовно іноземну мову, можливість забезпеченого
постійного  спілкування  з  однолітками,  прагнення  до  пізнавальних  поїздок
зарубіж або ж на навчання там та ін. 

Проте визнаємо, що перебування молоді в неохристиянських громадах
не сприяє формуванню у них державницьких настроїв, національного почуття,
бо ж вся література і богослужбова мова цих спільнот є російська. На відміну
від  власне  українських  традиційних  Церков  вони  ніколи  не  говорять  про
історію і духовність України, її національні святині і великих людей. То ж
неохристиянські  спільноти відіграють  в  Україні  роль  чинника оросіянення
українців. Їхні епізодичні молитви за Україну слугують скоріше засобом для
досягнення байдужості з боку держави щодо їхньої діяльності, прагнення в
такий спосіб забезпечити собі безтурботне життя, ніж є втіленням їх вболівань
за наше національне відродження. Пригадую, як в перші роки незалежності на
одному із  великих зібрань  Церкви “Перемога”  її  провідний пастор Генріх
Мадава заявив, що з часом він (а в Церкві всі пастори мають) переходить на
богослужіння українською. Проте пройшло вже десь майже 30 років, а Церква
як була, так і є російськомовною.

Деякі новохристиянські інституції постають в Україні як якісь закриті
системи  переважно  із  зарубіжним  штатом  керівництва  й  іноземною
богослужбовою мовою (Новоапостольська  Церква,  Армія  спасіння,  Церква
Ісуса Христа Святих останніх днів та ін.). По-різному це можна витлумачити.
Це можна сприймати і як засіб утаємничення діяльності конфесії, і як недовіру
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до  одновірців,  але  українців,  і  як  визнання  якоїсь  своєї  зверхності  над
українцями. 

Східні  релігії. Не  бачимо  в  них  якусь  особливу  небезпеку  для
становлення Української державності,  бо ж послідовників у цих релігійних
течій  -  мізер,  а  в  останні  роки  вони  в  кількісному  зростанні  взагалі
стабілізувалися.  Як  і  неохристияни,  неоорієнталісти  нехтують  у  нас
українсько-національним  (вони  за  формою  постають  переважно  як  індо-
національні),  хоч  відзначу,  що  саме  вони  прагнуть  видруковувати  свої
священні  і  віроповчальні  книги  українською  мовою.  Згадаймо  видрук
крішнаїтами десь 1400-сторінкової “Шрі Чайтаньї Чарічамріти”, ряду праць
Прабпухади. Втечу в східну релігійну традицію я розглядаю скоріше як одну із
форм несприйняття християнства з його порівняно, наприклад з індуїзмом,
примітивною філософією і невирішенням ряду життєвих проблем. Так, далеко
більш привабливішим і достовірнішим виглядає вчення східних релігій про
реінкарнацію,  ніж  залякування  християнством  своїх  вірних  якимись
покараннями господніми.

Українське неоязичництво. Відродилося воно не в материковій, а в
діаспорній  Україні.  В.Шаян,  Л.Силенко  та  інші  діячі  рідновірського  руху
утворили в Північній Америці, інших країнах діаспорного поселення українців
перші громади своїх послідовників, а вже потім рідновірство перебазувалося в
Україну. Зарубіжне неоязичництво живе ідеєю незалежності України, всіляко
обстоює її. Ми можемо не погоджуватися із їх віровченням, але визнаємо те,
що саме неоязичники актуалізували дослідження нашої глибинної історії, бо ж
християнство нас зупинило чи почало 988 роком. До цього в глибині віків
нібито й не було на українських теренах Трипільської цивілізації.

Неоязичницькі  громади  України  обстоюють  вибудову  незалежної
Української держави, національне відродження українства. То ж, на відміну
від  неохристиян  чи  неоорієнталістів,  рідновіри  сприяють  українському
державотворенню, національному культурному розвою.

Іудаїзм. Хоч ця конфесія в нашій країні й поділена десь на шість течій,
але всі вони ведуть надто активну роботу серед єврейського населення країни,
переслідуючи  за  мету  насамперед  формування  у  нього  національної
самосвідомості.  Неодмінною  складовою  останньої  має  бути  відчуття  і
усвідомлення  того,  що  рідною  землею-країною  для  єврея  є  Ізраїль,  що
єврейський народ є найталановитішим і  богообраним. У цьому відношенні
особливу настирливість виявляє Об’єднання хасидів, яке зорієнтовує євреїв на
замкнутий, якийсь відсторонений від українського суспільства спосіб життя.
Духовний центр Об’єднання хасидів  Хабад Любавич знаходиться  в США.
Інші  єврейські  релігійні  спільноти  України  також  мають  свої  центри  в
зарубіжжі, звідки вони щедро фінансуються. Це дає можливість їм не тільки
будувати  синагоги,  а  й  відкривати  єврейські  навчальні  заклади,  дитячі
установи,  розвивати  благодійництво  та  інше,  формувати  якусь  своєрідну
єврейську автономію на теренах незалежної Української держави.
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Наміри  ці  всіляко  підтримують  також  і  різні  світські  міжнародні
інституції,  а  більше  всього  –  держава  Ізраїль.  Проглядаючи  єврейську
періодику, приходиш до висновку, що посол Ізраїлю в Україні піднісся тут над
всіма,  часто  конкуруючими  між  собою  організованими  єврейськими
спільнотами, постає як негласний керівник єврейської національної меншини
України, хоч його сфера – міждержавні відносини Ізраїлю й України. При
цьому дипломат інколи явно перевищує свої повноваження, бо ж, скажімо,
виступає  в  ролі  організатора  тих  чи  інших  акцій  єврейських  організацій
України. Це ми мали, зокрема, при організації судового процессу над газетою
“Сільські вісті”. Внутріукраїнська подія набула міжнародного розголосу, що
негативно позначилося на іміджі України, її зв’язках з рядом країн світу.

Іслам.  Мусульманська  релігія  в  Україні  також  не  є
моноінституйованою. Тут ми маємо Духовні Управління мусульман і Криму
(Сімферополь), і України (Київ), а ще в додачу Духовний Центр мусульман
України  (Донецьк),  Київський  муфтіят  та  Духовне  Управління  мусульман
України  “Умма”.  Окрім  них  діють  ще  й  інші  незалежні  мусульманські
спільноти. Надто активно про себе заявило об’єднання “Арраїд”.

Всі  мусульманські  спільноти  України  знаходяться  під  пильним оком
мусульманських країн і одержують від них певну матеріальну допомогу. Саме
це відкриває двері для проникнення в Україну місіонерів із екстремістських
мусульманських спільнот. Так, Духовне Управління Криму висловлює своє
невдоволення  організацією в  Автономії  якоїсь  паралельної  мусульманської
структури  із  тих  мусульманських  громад,  яким  була  виявлена  допомога
зарубіжними  емісарами  у  будівництві  мечетей,  придбанні
сільськогосподарського  інвентаря  тощо.  Духовне  Управління  мусульман
України звинувачує всі інші мусульманські центри в їх нерозбірливості при
завезенні із-за кордону літератури з ісламу, бо ж, поруч із важливими книгами
з  мусульманства,  його  теології,  обрядодіянні,  способу  життя,  надходять
видання  й  із  екстремістськи  налаштованих  мусульманських  центрів,  що
формують неприязнь до всього немусульманського. Всі внутрішні процеси у
мусульманському  світі  України  залишалися  протягом  років  поза  якоюсь
особливою  увагою  державних  органів,  громадськості.  Ми  лише  зараз
приступаємо  до  вивчення  ролі  ісламського  чинника  в  нашій  історії  і
сьогоденні.

Особливу  активність  у  налагодженні  нормального  релігійного  життя
мусульман  України  виявляють  Туреччина,  Ліван  і  Саудівська  Аравія.
Останнім часом заспішили в Україну і духовні еміссари-шиїти з Ірану. Але
при  цьому  важливо  не  допустити  плекання  ними  у  мусульман  Криму
сепаратистських  настроїв,  які,  зрештою,  можуть  вилитися  в  “українську
Чечню”.

Українська рідновірська діаспора. Ця проблема варта особливої уваги.
І не лише нас, дослідників, а й української держави. Наші поїздки за кордон,
спілкування  там  з  діячами  і  вірними  Українських  Церков  зарубіжжя
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засвідчили  безвідкладну  необхідність  підтримки  Україною  своєї  релігійної
діаспори.  Справа  в  тому,  що  вона  потихеньку  вмирає.  Про  це  свідчить
наступне: 1.Хоч Українські Церкви і мають в зарубіжжі добротні храми, але їм
вже  бракує  своїх  священників.  2.  Змішані  шлюби  витіснили  Українську
Церкву із “сім’ї  -  домашньої церкви” і  українська релігійність тепер може
відтворюватися переважно в позасімейній сфері. 3. Відбувається англіканізація
Українських  Церков,  що  створює  умови  для  входження  їх  в  церковні
структури, підпорядковані прямо Москві, Константинополю чи Ватикану. 4.
Із-за  тих негараздів,  які  ми маємо в  Україні  у  житті  традиційних церков,
відбувається  певне  відсепарування  від  України  українських  діаспорних
релігійних спільнот. Згадаймо, як факт, те, що Українські Православні Церкви
існували як незалежні у США і Канаді до часу появи незалежної Української
держави,  але  більше  10  років  тому  вони  пішли  під  юрисдикцію
Константинополя,  хоч вже мали можливість ввійти на якихось визначених
правах в одну із сущих в Україні Церков, або ж ще почекати до вирішення в
незалежній Україні проблеми її Помісної Православної Церкви.

Можливо при Держкомнацрелігій України, а чи ж при Міжконфесійній
Раді Церков України, варто утворити якесь представництво наших діаспорних
релігійних  спільнот.  Це  важливо  навіть  з  майнової  точки  зору.  Не  варто
залишати майно Українських Церков зарубіжним державам після можливого
закриття з часом їх громад. Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ має намір
провести в ближні роки наукову конференцію, присвячену нашій релігійній
діаспорі із запрошенням на неї представників всіх церков.

Сказане вище дає підставу для таких загальних висновків:
1. Існує пряме втручання зарубіжних релігійних центрів у релігійне життя

України з метою підпорядкування його своїм конфесійним інтересам. 
2. Всі ці втручання явно не працюють на інтереси Української держави,

процеси нашого національного відродження, духовного розвитку.
3. Іноземні  втручання  в  життя  релігійно-національних  меншин  не

сприяють консолідації України як незалежної держави, оскільки із-за
цього  втручання  вибудовуються  якісь  непідконтрольні  державі
структури,  що  діють  в  інтересах  їх  матірного  етносу,  зарубіжного
спонсора. 

4. Наявна потреба у прийнятті  Верховною Радою України спеціального
закону,  який  би  регламентував  відносини  українських  релігійних
спільнот із їх зарубіжними релігійними центрами, просто із спільнотами
одновірців  і  визначав  права  й  можливості  зарубіжного  релігійного
місіонерства в Україні,  права зарубіжних громадян на задоволення в
Україні їх релігійних потреб.

5. МЗС  важливо  упорядкувати  діяльність  послів  зарубіжних  держав
(зокрема  нунція  Апостольської  Столиці)  в  релігійній  сфері,  щоб  не
допустити їх втручання в релігійне життя України, корегування його в
інтересах своїх країн чи домінуючих в них конфесій або церков.
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6. Вченим-релігієзнавцям  України  слід  провести  експертний  аналіз  тієї
релігійної літератури, яка надходить в нашу країну, в її конфесії із-за
кордону з тим, щоб спонукати українські конфесійні центри вилучати
надходження явно українофобські, такі, які зорієнтовані проти нашого
незалежного  державотворення,  принижують  українську  духовність,
національну гідність, сприяють наростанню міжконфесійних конфліктів
тощо.

7. Державі варто принципи своєї мовної політики поширити і на сферу
релігійного життя, бо ж негативне ставлення багатьох діючих в Україні
конфесій  і  церков  до  української  мови  відповідає  принципам
Валуєвського указу царських часів, не говорячи вже про українофобські
орієнтації на неї компартії в роки соціалізму (та й нині).

8. Українській  державі  слід  звернути  увагу  на  діяльність  українських
конфесійних спільнот в діаспорі, сприяти їх зближенню із спільнотами
одновірців в Україні. Доцільно провести в Києві міжнародну наукову
конференцію “Релігія в українській діаспорі” із запрошенням до участі в
її  роботі  представників  всіх  діючих  в  зарубіжжі  українських
різноконфесійних об’єднань.

 
7. Конфесії України в контексті її безпеки

Проблема ролі Церкви в широкому розумінні цього феномену, зокрема
у  забезпеченні  національної  безпеки  України  в  постмайданівських  роках,
нині особливо актуалізувалася. До цього зумовило ряд обставин:

1.  Відбувся  по  суті  “церковний  переворот”  в  кількісно  найбільш
чисельній  парафіями  Православній  Церкві  України  Московського
Патріархату.  Прихід  на  предстоятельство  в  ній  після  смерті  митрополита
Володимира (Сабодана) владики з Буковини Онуфрія рівноцінне тому, якби в
Україні на президентських виборах переміг не якийсь там регіонал, а лідер
Компартії  Симоненко.  Онуфрій  давно  відомий  своєю  якщо  не
антиукраїнською, то явно не проукраїнською орієнтацією. Саме він ще в 90-ті
роки  минулого  століття  був  серед  тих  єпископів  Промосковсько-
Православної  Церкви,  які  виступили  проти  організованого  тодішнім
Предстоятелем цієї  Церкви митрополитом Філаретом прохання Помісного
Собору  до  Московського  Патріархату  про  надання  їй  автокефалії.  Саме
Онуфрій,  не  визнавши  Голодомор  як  вияв  геноциду,  назвав  його  Божим
покаранням  українців  (“катюзі  по  заслузі”  -  його  слова).  Прийшовши до
влади  в  УПЦ  МП,  Онуфрій  усунув  із  офісу  Церкви  всіх  близьких  до
Володимира  (Сабодана)  проукраїнських  діячів,  зокрема  митрополита
Олександра  (Драбинка),  прес-секретаря  Церкви  протоієрея  Георгія
Коваленка,  який часто  виходив на  сцену Майдану.  Інші,  турбуючись про
свою церковну кар’єру (той же нібито проукраїський черкаський владика



70

Софроній) пішли в стан мовчанки-неукраїнськості,  хохляцтва.  Онуфрій не
визнає Росію як агресора, закликає до якогось абстрактного миру на Донбасі,
а  відтак  вирівнює  українських  воїнів  із  сепаратистами  і  московськими
загарбниками.  Владика  вияви  національної  належності  українців,  зокрема
мовну, подає як гріх (ЦПГ № 3-2015). Своєю позицією щодо міжконфесійних
відносин в країні,  ворожістю до Церкви Київського Патріархату і  її  глави
Філарета, а нині Предстоятеля Православної Церкви України митрополита
Епіфанія,  Онуфрій  сприяє  розпалюванню  міжконфесійних  протистоянь,
зокрема  в  православному  світі  країни.  Гадаємо,  що  вже  пора  перестати
закривати очі на те, що Церква Московського Патріархату постає в Україні
однією  із  найбільш  організованих  і  структурованих  спільнот  з  явною
протидією утвердженню української незалежності, з прагненням повернути
Україну в якусь нову союзну спільноту з російським верховенством в ній, в
пропагований  ним  “русский  мир”,  а  відтак  антиукраїнською  –
антидержавною  і  антинаціональною  -  спільнотою.  Тому,  як  громадянина
України,  Ореста  Володимировича  Березовського  за  антиукраїнськи
зорієнтовану  діяльність  ним  керованої  Церкви,  антиукраїнські  і
антидержавне  висловлювання  думок  можна  притягнути  до  прямої
кримінальної відповідальності і послати туди, де, як кажуть українці, “Макар
телята  пасе”.  Давно  пора!  А  що  він  Блаженніший,  то  це  скоріше
самопривласнення статусу і  самовозвеличення.  Згадаймо,  як  Ісус  Христос
заборонив Його називати благим (навіть не блаженнішим, як до того вдається
владика Онуфрій), бо ж благим, з його слів, є лише Бог.

2. На якесь об’єднання з Київським Патріархатом УПЦ МП не йшла
допоки,  із  її  заяв,  його  очолює  або  ж  з  цією  спільнотою  пов’язаний
анафемований Москвою владика Філарет. Проте це скоріше був аргумент для
прикриття  свого  небажання  об’єднатися  з  УПЦ  КП  із-за  активної
проукраїнської орієнтації цієї Церкви. Українська Автокефальна Православна
Церква  до  останнього  знаходилася  в  стані  “феодального  роздріблення”  її
єпархій.  Якусь  особливу  й  окрему  структуру  в  ній  створив  харківський
архієпископ Ігор (Ісиченко). Наявний навіть якийсь перехід його єпархії в
організаційному статусі до Української Греко-Католицької Церкви. Загалом
же УАПЦ є проукраїнська конфесійна спільнота. Щоранкові богослужіння на
Майдані частіше розпочинав її владика Володимир (Черпак). До вирішення
своїх  внутрішніх  проблем  Церква,  зокрема  до  об’єднання  з  Київським
Патріархатом, не поставала, але в неї останнім часом були й відсутні потуги
до зближення з УПЦ МП, які виявляв вже спочилий предстоятель УАПЦ
митрополит Мефодій. Зрештою УАПЦ разом із Київським Патріархатом і
декількома  владиками  з  УПЦ  МП  ввійшли  у  новостворену  Православну
Церкву  України.  Очолювана  митрополитом  Онуфрієм  Церква  на  якісь
контакти з останньою не йде, навпаки – всіляко доводить її неканонічність,
подає навіть як сходинку до якоїсь нової унії.  При цьому спекулюють на
вжитому  непродумано  у  своєму  привітанні  Епіфанію  главою  УГКЦ
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Святославом Шевчуком побажанні  єдності очолюваних ними двох Церков.
Хоч  після  проголошеного  Константинополем  Томосу,  який  ліквідував
приєднання Київської митрополії у 1686 році до Московського Патріархату,
неканонічною у своєму бутті й діяльності нині вже є УПЦ МП. 

3.  Ситуація з  орієнтаціями на Україну і  українськість в Українській
Греко-Католицькій  Церкві  загалом,  скажемо  так,  є  явною.  Проте  дещо
тривожить  абсолютний  відхід  її  керівництва  від  заповіданого  Йосифом
Сліпим здобуття Патріаршого статусу, а відтак певного унезалежнення і від
Ватикану.  В  Церкві  бачать  “полонення”  і  статус  “в’язня  Кремля”  за
митрополитом Йосифом, але не бачать фактичне знаходження його в статусі
“в’язня  Ватикану”  в  післязасланні  роки,  не  бачуть  протидії  йому  з  боку
Ватикану  і  низки  греко-католицьких  владик  в  процесах  відновлення  в
діаспорі УГКЦ. Діячі Церкви, з якими маємо перемовини, відносять це на
рахунок  молодості  і  керівної  недоосвідченості  свого  Предстоятеля,  його
прагнення  прислужитися Апостольській  Столиці,  яка  в  оцінках уніатизму
співзвучна  із  Московським  Патріархатом.  Згадаймо  принагідно  документ,
схвалений в Гавані папою Франциском і патріархом Кирилом. 

Керівною  силою  для  УГКЦ  в  Україні  постає  нині  подаючий  вірчі
грамоти  Президенту  України  як  дипломат,  а  не  церковний  діяч,  нунцій
Апостольської  столиці  архієпископ  Гуджеротті.  Незалежність  Церкви  є
обмеженою,  мовчазливо  сприймаючою  антиукраїнські  потуги  поєднання
Апостольської Столиці із Московською Патріархією, зокрема у баченні ними
сутності  уніатизму. Церква в мовчазний спосіб усувається від широкого і
гучного відзначення ювілеїв Берестейського собору 1596 року, зокрема 425-
річчя в 2021 році.

Тривожною  для  України  є  діяльність  в  греко-католицизмі  секти
догналівців, очолюваної заїжджими із зарубіжжя самозваними єпископами,
які  навіть  визнають  і  схвалюють  так  звані  ДНР  і  ЛНР.  Служба  безпеки
чомусь лише спостерігає за їх діяльністю, а мала б їх давно арештувати для
ув’язнення чи ж депортації в країни прибуття. Відповідну Доповідну записку
щодо цього Відділення релігієзнавства передавало в СБУ раніше (і не один
раз). 

4.  Схвально  можна  оцінити  тут  позицію  Римо-Католицької  Церкви
України  щодо  майданівських  подій  і  їх  вимог.  Проте  пора  б  цій  Церкві
здолати  польськість  і  вивільнитися від  того,  що її  Предстоятелем чомусь
обов’язково обирають вихідця з Польщі, що маємо й нині. Визнанням Львова
і  Галичини  “польськими  кресами”  глава  католиків  України  владика
Мокшицький явно заслуговує визнання його рersona non grata – видворення з
України. Але це чомусь не бачить УГКЦ, а заодно й байдуже сприйняла
українськість чужоземного архієпископа й нинішня влада. Плазуємо перед
Ватиканом, який протягом століть історії не був другом України. Польські
ксьондзи завжди принижували українців. Церква була слугою колонізаторів.
Той факт, що після поїздок Гуджеротті до окупованих територій і перемовин
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там  із  місцевою  владою,  яку  офіційно  Україна  не  визнає,  залишилися
нечіпаними всі римо-католицькі організації при одночасному закритті греко-
католицьких,  україно-православних,  протестантських  та  ін.  багато  що
засвідчує. Ватикан не засуджує російську агресію, а лише закликає до миру,
чим розглядає події на Сході як вияв громадянської війни. 

5.  В  той  час,  коли  Україна  своїм  Майданом  виступила  проти
проголошеної  Януковичем євроазійської  орієнтації  країни,  проти Митного
союзу з Росією, деякі протестантські спільноти (зокрема адвентисти 7 дня)
зберігають у нас свою євроазійську належність, мають в Росії свій центр, а
відтак вони не підтримують ті  проукраїнські орієнтації,  які  має більшість
спільнот із  Всеукраїнської  Ради Церков і  релігійних організацій.  Вони не
були  на  Майдані  на  його  вічевих  молитвах.  Зареєстрований  в  Бучі  як
Український гуманітарний інститут Церквою адвентистів 7 дня перетворений
фактично в складову якоїсь євроазійської навчальної структури. Адвентисти
України підпорядковані якомусь своєму євроазійському центру в Приокську
(Росія),  який  навіть  очолював  певні  роки  виходець  з  України  В.М.
Крупський. Євроазійську зорієнтованість мають і баптисти. Чітку українську
зорієнтованість  в  протестантизмі  виявляють  насамперед  Християни  віри
євангельської (п’ятидесятники) та Українська Лютеранська Церква.

6. Не підписала документ Всеукраїнської Ради Церков із засудженням
московського агресора і Вірменська Церква України, йдучи у форватері свого
єреванського державного керівництва, що підспівує Москві, бо ж це гарантує
йому військовий захист від Азербайджану. Відтак ця Церква і своїх вірян –
громадян  вірменської  національності  України  в  такий  спосіб  виховує
промосковськими служаками. 

7.  Помітна  невизначеність  спостерігається  і  в  організаційних
структурах  мусульман  України.  За  допомогою  Духовного  Управління
мусульман України в Криму було здійснено розкол ДУМУ Криму (муфтій
Еміралі Аблаєв зрештою став служакою Москви) й утворено розміщений в
Євпаторії Духовний Центр мусульман Криму, який, проголошений опісля під
назвою  Кримський  муфтіят,  тепер  прагне  ввійти  в  ДУМ  Російської
Федерації.  ДУМУ  муфтія  Ахмеда  Таміма  не  заявляє  чітко  про  своє
засудження російської агресії. Має навіть приятельські відносини із лідером
Чечні Кадировим, бойовики якого воюють, як добровільці, проти незалежної
України. Явно проукраїнську зорієнтованість виявляло і виявляє нині ДУМУ
Умма.  Муфтій  цього  Управління  Саїд  Ісмагілов  стояв  на  Донецькому
Майдані.  З  метою уникнення арешту вимушений був виїхати  до  Києва  і
продовжує духовну діяльність у співпраці з громадським мусульманським
товариством “Арраїд”.  Газета Управління “УММА” виходить українською
мовою, бо ж, як наголошує муфтій, живучи в Україні, треба знати її мову як
державну і володіти нею. Невідомою і нечутною залишається діяльність на
Донбасі Духовного Центру мусульман України, до якого входять переважно
волзькі татари, хоч нібито підтримує промосковську зорієнтованість свого
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лідера Рашида Брагіна.  Явні симпатії до Росії  виявляє Київський муфтіят,
керований колишнім офіцером Радянської Армії Канафією Хуснатдіновим.
Наявна в Україні одна громада мусульман-шиїтів не відіграє помітну роль в
мусульманській уммі країни. 

8.  Невизначеною  є  орієнтація  в  Україні  чотирьох  зареєстрованих
центрів  іудейської  релігії.  Чітко  про  свою  проукраїнську  зорієнтованість
заявив  керівник  центру  Прогресивного  іудаїзму  Алекс  Духовний.
Незрозумілою  залишається  діяльність  “Конгресу  євреїв  України”  і  його
іудейської спільноти, який очолює депутат ВР з опозиції Рабінович. До того
ж, він організував і очолив явно не проукраїнську партію “За життя!”, яка
висунула  в  Президенти  країни  регіонала  Бойка.  Щодня  через  належний
Рабіновичу  телеканал  112  поливається  брудом  українська  влада,
європейський вибір України, орієнтацію на ЄС та НАТО

9.  В  унісон  з  Путіним  Московсько-Православна  Церква  України
обстоює  концепцію  “русского  мира”  і  якогось  східно-європейського
православного  “канонического  пространства”.  Більше  того,  акцентувавши
увагу  на  хрещенні  князя  Володимира  в  Херсонесі,  що  є  на  території
Севастополя  (а  сам  факт  сумнівним),  Путін  актуалізував  концепцію
Кримоправославія, згідно якої християнство поширилося по теренах Східної
Європи не з Києва, а саме з Криму – тепер загарбаної Росією української
території.  Відтак  хрещення  в  Києві  (“Дніпровська  купіль”)  -  це  одне  з
хрещень, нібито рівноцінне тим, які були після Херсонеса в інших регіонах
Русі.  Знявши  вагомість  Києва  як  православного  центру,  Російська
Православна Церква активно поширює вчення про “Москву как третий Рим”
і взагалі центр православної цивілізації, вчення про староросійську мову як
сакральну мову та ін. Москва відзначила влітку 2015 року 1000-ліття з часу
смерті князя Володимира, патріарх Кирило для святкування дати вже не їхав
до Києва (бо відомо, як ми цього ворога українців тут зустріли б ), а поїхав
разом із Путіним, як ідеологом Кримоправославія, до Севастополя. Так як
Кирил зрадив свій народ – мордвин (він про це навіть не згадує), так він хотів
би, щоб і українці були не українцями, а “русскими”. 

10.  В  Україні  донедавна  вільно  можна  було  передплатити
антиукраїнськи зорієнтовану пресу Московського Патріархату.  Тут мало б
бути з боку України якесь “сито” на можливості  таких передплат.  Також
вільно видруковують в єпархіях УПЦ МП і поширюють по Україні через ту
ж  передплату  газети  явно  антиукраїнського  змісту  (“Триединая  Русь”  -
Харків,  “Новороссийский  курьер”  –  Одеса,  “Начало”  і  “Мир”  -
Дніпропетровськ  та  ін.).  Вільно  поширюється  антиукраїнського  змісту
“Почаевский  листок”.  А  СБУ  –  спить,  а  чи  ж  то  свідомо  не  бачить  цю
небезпеку

11. В Україні вільно діють антиукраїнські і промосковсько зорієнтовані
різні православні біляцерковні братства. Вони майже щонеділі здійснюють
по  Києву  (та  й  інших  містах)  з  надуманих  мотивів  хресні  ходи  під
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російськими  прапорами,  з  іконами  імператора  Миколи  ІІ  і  гаслами
“Православие.  -  Самодержавие.  -  Народность”.  Пропагується  Російська
імперія,  а  в  такий  спосіб  і  бажання  повернутися  до  неї.  Відбувається
нехтування українською державною незалежністю, українською символікою.
Чомусь ніхто цю антиукраїнськість не присікає. Братства виступають проти
європейської орієнтації України, навіть блокують з вимогами недопущення її
державні  установи.  Церква  МП  заявляє,  що  до  цього  “політичного
православ’я”  не  має  відношення  (навіть  за  митрополита  Володимира
засуджувала його), але ж проводяться ці заходи від її святинь і храмів, все
антиукраїнське  промосковське  оздоблення  колон  знаходиться  в  її
приміщеннях (зокрема в Києво-Печерській Лаврі), всі ці ходи проводяться з
участю її священнослужителів і монахів. А то може й фінансуються? 

12. Наявне прагнення Московського Патріархату і його філії в Україні -
УПЦ  МП  всіляко  дискредитувати  українські  національні  спільноти,
оголошуючи їх як вияв українського фашизму. УГКЦ в пресі Московської
Церкви  подається  як  фашистська  організація.  Такими  ж  фашистами
подаються  світочі  українства  митрополити  Андрей  Шептицький  і  Йосиф
Сліпий.  Фальшується  всіляко  історія  греко-католицизму,  спотворюється
природа  уніатизму.  І  в  останньому  Москва  (шкода,  звичайно)  знаходять
підтримку з боку Ватикану. Згадаймо принагідно антиуніатську змову папи
Франциска і патріарха Кирила в Гавані. 

13.  Своєрідними  центрами  антиукраїнської  пропаганди,  пропаганди
“русского  мира”  стали  у  нас  Києво-Печерська  і  Почаївська  Лаври.
Відчуваємо  загрозу  надання  цим  Лаврам  керівництвом  Московського
Патріархату  ставропігії,  що  рівноцінне  відчуженню  їх  від  Української
Церкви.  В  підпорядкуванні  Москві  ці  українські  святині  тоді  залишаться
навіть при можливому колись одержанні УПЦ автономії чи автокефалії, що
маємло нині із Корецьким монастирем.. 

12.  Ідеєю  слов’янськості як  давнього  коріння  єдності
східноєвропейських народів – російського, українського та білоруського, до
якого нібито слід повернутися, деякі течії рідновірів, зокрема Куровського і
Боценюка, в такий спосіб по-своєму відтворюють ту ж ідею “русского мира”.
То  ж  в  сфері  рідновірства  через  панслов’янськість  пропагується
антиукраїнськість. 

Враховуючи  вище зазначене,  Відділенням  релігієзнавства  ІФ НАНУ
пропонуються до ухвали із національної безпеки наступні заходи: 

1).  Відрізняти  поняття  державна  безпека від  поняття  національна
безпека. Остання  включає,  окрім  визнання  своїми  рідними  територій
історичного розселення рідного етносу, їх складових (наприклад, у нас Київ,
Дніпро), історичних подій зорієнтованих на їх захист і розвиток, збереження
національної  мови,  виявів  культури,  обстоювання  від  посягань  і
дискредитації визначних діячів свого етносу та ін.

2). Варто провести перереєстрацію всіх релігійних структур України із
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врахуванням  при  цьому  їх  суспільних  орієнтацій  і  характеру  зв’язків  із
зарубіжними  релігійними  центрами.  Варто  скористатися  досвідом
заключення  державою  конкордатів  з  тими  релігійними  спільнотами,  які
мають  свої  зарубіжні  центри  і  не  зорієнтовані  на  протидію  розбудові
незалежної України. Не називати при перереєстрації українськими ті релігійні
спільноти, які в своїй діяльності не зорієнтовані на розбудову Української
України. В їх назві вжити термін “Така то релігійна спільнота України”.

3). Окрім вже наявних науково-експертних рад з проблем релігійного
життя  при  Міністерствах  освіти  та  культури  й  Міністерстві  закордонних
справ,  варто  такі  мати  при  Міністерстві  інформаційної  політики  та
Міністерстві  юстиції.  При  СБУ  варто  утворити  громадську  Науково-
експертну раду з безпеки гуманітарної сфери.

4).  Вивчити  на  предмет  захисту  і  вияву  українськості,  захисту
національної безпеки періодичні видруки конфесій України, ті видруки, які
завозяться  ними  із  зарубіжжя  для  поширення  серед  українських  вірян.
Провести на вияв українськості і ворожості їй книготоргівлю в магазинах і
кіосках конфесій. 

5).  Відродити діяльність Конгресу української інтелігенції.  Провести
організаційний  кворум  Конгресу  після  проведення  таких  в  областях  з
тематикою  проблем  релігійного  життя.  Враховуючи  те,  що  промотором
Майдану  постала  переважно  студентська  молодь,  активізувати  діяльність
Всеукраїнської  студентської  спільноти,  залучаючи  її  представників  до
діяльності вже наявних в Україні громадських організацій.

6). Відродити і використати як своєрідного контролера за діяльністю
владних  структур  різних  рівнів  утворене  під  час  Майданівських  подій
Всеукраїнське  об’єднання “Майдан”.  Відроджене Об’єднання має бути не
партією,  а  громадською  організацією,  яка  своєю  практичною  діяльністю
дечим має нагадувати діяльність РУХу в перших його роках, а чи ж польську
“Солідарність” .

7). Залучити до розробки СБУ проблем природи і шляхів розбудови
національної безпеки суспільні і гуманітарні інституції Національної академії
наук України. Провести вже в 2020 році разом із товариством “Просвіта”
присвячену її проблемам всеукраїнську наукову конференцію. 

8). Захистити від тих фальсифікацій, до яких вдаються щодо історії і
сьогодення УПЦ Київського Патріархату та Української Греко-Католицької
Церкви,  Українського  християнства  взагалі  писаки  Росії  і  їм  підспівуючі
історики і богослови України. Не допускати такі ж фальсифікації у відкритих
видруках  про  знаних  духовних  діячів  української  історії.  Використати
відзначення у 2021 році 425-річчя Берестейського Собору для пропаганди
українських  церков  як  “рідних  хат”  і  викриття  путіно-кирилівських
концепцій “Кримоправославія” та “русского мира”, висвітлення докорінної
відмінності  Українського  і  Московського  Православ’я.  Враховуючи
історичну  аргументацію  З’яви  Томосу,  провести  в  2020  році  наукову
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конференцію,  присвячену  першим  семи  століттям  Українського
християнства, формуванню характерних рис саме Українського Православ’я і
необхідності відтворення їх в діяльності ПЦУ. 

9). Порушити перед Верховною Радою питання про внесення в діючий
Закон про свободу совісті і релігійні організації статті, яка б чітко визначали
зміст  принципу відокремлення  Церкви від держави і  школи від Церкви,  а
заодно  визначала  б  принципи  невідокремленості  Церкви  від  суспільства,
можливості включення різних релігійних спільнот в розбудову української
держави.  Виключити  можливість  прикриттям  особою  своєї  священичої
належності  для  вільної  діяльності  всупереч  інтересам  національної  і
державної безпеки, антиукраїнської діяльності. Забороняти у служінні таких
батюшок, а то й судити як зрадників Української держави. 

10). Враховуючи те, що вживання російської мова в практиці діяльності
релігійних організацій  є  засобом оросіянення вірян,  повернення їх  в  стан
духовного  світу  Росії-колонізатора,  вважати  доцільним  рекомендувати
конфесіям  визначитися  в  шляхах  впровадження  україномовності
богослужінь, видруку їх конфесійної періодики, навчального процесу в ДНЗ
тощо. Історичній науці довести, що т.зв. “Київська купіль”, Києво-Печерська
і  Почаївська  лаври,  Києво-Могилянська  академія  та  ін.  не  є  феноменами
російської історії. З метою уникнення втрати української підпорядкованості
українських святинь, які знаходяться в користуванні чи власності конфесій,
Верховній  Раді  варто  законодавчо  закріпити  неможливість  передачі  їх  в
ставропігійний статус.

11).  Засудити  УПЦ  Московського  Патріархату  за  її  прагнення
дискредитувати  стан  релігійного  життя  в  Україні,  свободу  конфесійного
життя,  демократизм  державно-церковних  відносин  при  зустрічах  її
представників  із  зарубіжними  гостями,  в  міжнародних  релігійних
організаціях, зокрема Парламенті релігій світу, видавати свідомий перехід її
громад до києво-православної юрисдикції як порушення державою свободи
совісті. 

12). Враховуючи неукраїнськість духовної зорієнтованості УПЦ МП, а
також  незасудження  нею  фашистської  агресії  Росії  і  заклик  до  якогось
абстрактного  миру,  любові  до  ворога,  виключити  можливість  вільного
входження  в  статусі  капеланів  до  Українських  збройних  частин  без
попередньої співбесіди на українськість священнослужителів УПЦ МП.
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8. Громадянська релігія як понадконфесійний витвір

Громадянська  релігія  –  це  такий  синкретичний  і  проблематичний
феномен, про який чомусь не прийнято у нас говорити. А між тим побудова в
Україні громадянського суспільства мала б актуалізувати не лише її вивчення,
а й впровадження в процес вибудови цього суспільства, з яким вона прямо
корелюється. 

Що ж то за феномен “громадянська релігія”? Тією чи іншою формою
(може так не називаючись) вона поставала супутником всієї історії США, а
подеколи – й деяких країн Європи. Так, в Америці релігія, незалежно від її
конфесійних  визначеностей,  завжди  була  невід'ємною  складовою  життя  її
громадян.  Найбільш  свіжі  результати  генерального  соціологічного
дослідження (GSS) засвідчують, що майже 63% американців вірять у Бога без
будь-яких  вагань  і  сумнівів,  а  не  вірять  лише  2,2%.  Американці  завжди
поставали  як  “нація  з  церквою в  душі”,  країна  з  рівними правами різних
конфесій.  Так,  згідно  Біллю  про  права  –  першим  десяти  поправкам  до
Конституції США, прийнятим ще в 1791 році, “конгрес не повинен видавати
закони про введення будь-якої релігії або ж заборону вільно сповідувати будь-
яку релігію”.

 Відзначимо  водночас,  що  деякі  принципи  громадянської  релігії
працювали  на  французьку  революцію  кінця  XVIІІ  ст.  Ідея  суверенності
народу, а не монарха, утвердження природних прав людини підривали тезу
про боговстановленість самодержавного абсолютизму. На відміну від США,
тут  ідеологія  громадянської  релігії  мала  антиклерикальний характер.  Саме
відданість Вітчизні як вищій святині, а не католицькій церкві, яка була і в
інших  країнах,  що  воювали  в  1792-1797 рр.  проти  революційної  Франції,
служила моральною опорою борцям за демократичні перебудови. 

Характерним є те, що й саме поняття “громадянська релігія” вперше ввів
у  вжиток  французький  мислитель  XVIII  століття  Ж.  -Ж.Руссо  з  метою
обґрунтування  можливості  лояльного  ставлення  прихильників  різних
віросповідань  і  навіть  невіруючих  до  громадянських  доброчесностей  і
держави. 

Згідно з вченням Ж. -Ж.Руссо, “для Держави надто важливо щоб кожний
громадянин  мав  релігію,  яка  спонукала  б  його  любити  обов’язки;  проте
догмати цієї релігії цікавлять державу та її членів лише постільки, поскільки ці
догмати  відносяться  до  моралі  й  обов’язків,  які  той,  хто  її  сповідує,
зобов’язаний виконувати щодо інших.  Без  них неможливо бути ні  добрим
громадянином, ні вірним підданим”(Руссо Ж. -Ж. Об общественном договоре.
- М., 1998. - С.311-312). Оскільки сповідання цієї віри повністю громадянські,
то догмати її встановлює суверен. Вони мають бути простими, не чисельними,
чіткими, без будь-яких роз’яснень. Серед позитивних догматів громадянської
релігії  Ж.  -Ж.Руссо  виділяє  такі:  визнання  існування  всемогутнього  Бога,
потойбічного життя, щастя праведних й покарання злих, святість суспільного
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договору  і  законів.  Серед  негативних  догматів  мислитель  називає  лише
нетерпимість.

Ідеї,  дещо  аналогічні  громадянській  релігії,  обстоював  в  Україні
М.Драгоманов. Його громадська Церква поставала своєрідним еталоном на
той час всенародної релігії для України. Вона виглядала найпоступливішою із
всіх релігійних об’єднань. А це тому, що мислитель вважав громаду основою
людського життя.  М.Драгоманов був впевнений,  що на шляху громадської
церкви не стане ні православ'я, ні католицизм, ні уніатство, а протестантизм
навіть допоможе цьому. Бо ж “нерозумним ділом” є нав’язування людині тієї
віри, до якої вона не має поваги. “Силувати ж людину показувати про людське
око пошану до Бога, коли він її не чує, то значить ображати самого Бога, бо
навіть і людина не бажала б собі щирої шаноби” (Драгоманов М. Про волю
віри. - К., 1917. - С. 5).

Відзначимо те, що поняття “громадянська релігія” все ж прилучилося
саме до характеристик релігійного життя саме США. В науковий обіг його
ввів  американський соціолог Р.Беллах.  Саме він  змоделював громадянську
релігію,  подав  її  як  своєрідне  духовне  утворення,  що  відображає
трансцендентні наміри політичного процесу. Бог його громадянської релігії
позаконфесійний,  але  віра  в  нього  є  неодмінним  атрибутом  кожного
громадянина  країни.  Хоч  він  і  не  тотожній  християнській  Трійці,
мусульманському Аллаху, а чи ж богу якоїсь іншої релігії, але за своєю суттю
абстрагований від традиційних релігійних концептів Всевишнього, зберігає їх
атрибути. До нього під різними іменами (покровитель Всесвіту, Всемогутня
Істота,  Абсолют,  Всемогутність  тощо)  в  своїх  інаугураційних  промовах
апелювали всі американські (та й не тільки) президенти. Бог громадянської
релігії  є  таким творцем,  який опісля не втручається  в  повсякденне життя.
Кожна людина, яка його приймає, постає у ролі його своєрідного замовника.
Керуючись благістю такого Бога, розглядаючи його як свого помічника, вона
сама може бути творцем власної долі. 

Таким чином,  громадянська  релігія  не  конкурує з  трансцендентними
релігіями, а своєрідно вибудовується над ними, закликаючи всіх віруючих (і
навіть  невіруючих)  поклонятися  Всевишньому.  Кожна  людина  водночас  в
рамках громадянської релігії  має право по-своєму, конфесійно виявляти це
поклоніння.

Характерною  ознакою  громадянської  релігії  є  апеляція  до
божественного провидіння і покровительства, яке нібито може виявлятися на
індивідуальному, державному і наддержавних рівнях. Як така, ця релігія може
відігравати  не  лише  позитивну  роль  засобу  консолідації  народу
полінаціональної  чи  поліконфесійної  країни,  а  й  поставати  в  ролі  засобу
формування національного егоїзму,  відчуття  своєї  зверхності,  а  звідси – й
права нав’язувати своє переконання і волю іншим. Громадянська релігія може
під  ідею  якогось  месіанського  покликання  підлаштувати  гегемоністські
устремління,  шовіністичну політику.  Ось як  оцінив це відомий свого  часу
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американський політичний діяч У.Фулбрайт: “Велика нація дивно вважає, що
її  сила  –  прояв  Божого  благословення,  що  покладає  на  неї  особливу
відповідальність за долю інших народів, яка полягає в тому, щоб переробити їх
за своїм образом і подобою. Сила приймає себе за доброчинність і схильна
вважати, що вона все може. Раз навіявши собі ідею свого призначення, велика
держава не в силах полишити думку, що вона може й повинна здійснити волю
Божу”(Фулбрайт У. Самонадеянность силы. - М.,1967. - С.11).

Таким чином, націоналістичне спотворення смислу громадянської релігії
може  слугувати  підставою  для  неадекватного  вираження  притаманного  їй
демократичного  орієнтування  назовні  діяльності  країни її  побутування.  Це
щодо США відзначив навіть той же Р.Беллах: “Ця небезпека ніколи не була
такою  великою,  як  сьогодні.  Вона  полягає  не  стільки  в  імперіалістичній
експансії, за яку нас засуджують, скільки в прагненні асимілювати всі уряди чи
партії в світі, які підтримують нашу поточну політику чи звертаються до нас за
допомогою, розглядаючи їх як носіїв вільних інститутів або демократичних
цінностей”( American Civil Religion. - New-York, 1974. - P. 36).

Відкинувши  спровоковану  громадянською  релігією  ідею  “нації-
визволительки”, “вищого призначення”, ми все ж віднаходимо позитивну її
роль в національно-політичній консолідації поліетнічних чи поліконфесійних
країн.

Саме  в  цьому  виявляється  та  її  сутність,  яку  виокремив  Р.Беллах  в
своєму  визначенні:  “Під  громадянською  релігією  я  розумію  такі  релігійні
виміри,  які  мають  місце  в  житті  кожного  народу,  за  допомогою яких  він
інтерпретує  свій  історичний  досвід  у  світлі  трансцендентальної  дійсності
(Bellah R. The Broken Convenan: American Civil Religion in Time of Trial. - New-
York,  1975. -  P.  2).  В іншій своїй праці Р.Беллах,  описуючи громадянську
релігію як невід’ємний компонент ідеології США, розглядає її вже як ті спільні
складові  релігійної  орієнтації,  яким  мають  слідувати  американці  у  своїй
діяльності. “Ці моменти відіграють ключову роль в розвитку американських
інститутів  і  постають  в  ролі  постійного  релігійного  аспекту  структури
американського життя, включаючи і політичну сферу. Ці публічні релігійні
виміри виражаються через сукупність вірувань,  символів та ритуалів,  які  я
називаю  американською  громадянською  релігією...Вона  здійснює,  окрім
інших  функцій,  релігійне  узаконення  (легітимізацію)  вищих  політичних
авторитетів”( American Civil Religion. - P. 24).

“Енциклопедичний релігійний словник”, видрукуваний у Вашингтоні в
1979 р., під “громадянською релігією” розуміє “прийняття певної сукупності
цінностей,  символів  та  ритуалів,  що  ґрунтуються  на  універсальних  та
трансцендентних істинах, які служать з’єднуючою силою і центром значень
для нації... Громадянська релігія може сприяти підриву основ християнського
одкровення. В США це виявлялося в періоди національних криз, які зводили
місію  християнства  до  обожненого  витлумачення  національної
долі”(Encyclopedic Dictionary of Religion. - Washington, 1979. - P. 799).
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Після введення в 1967 р. Р.Беллахом в широкий науковий обіг поняття
“громадянська релігія” воно зазнало значної конкретизації. Якщо Р.Беллах, як
ліберальний  професор  університету  м.Берклі,  розглядав  цю релігію  в  ролі
універсального зразка для всього людства попервах змодельованого в США,
то  консервативні  витлумачувачі  його  вчення  вже  наголошували  на
національній винятковості Америки, на не вчитися в неї, а підпорядковуватися
їй.

Якщо світоглядним ядром громадянської релігії є віра у Вищу Силу –
Абсолют,  то  своєрідним  об’єктом  поклоніння  в  ній  виступають  існуючі
реально соціальні і політичні структури, які розглядаються як засіб досягнення
Божественної  мети.  Як  це  відзначає  дослідник  феномену  громадянських
релігій  І.Задорожнюк,  в  громадянській  релігії  “Бог  постає  схемою,  що
наповнюється  живим  змістом  у  тому  випадку,  коли  прихильник  того  чи
іншого  традиційного  віровчення  співвідносить  свої  вірування  з  почуттям
патріотизму” ( Задорожнюк И.Е. Гражданская религия в США // Религии мира.
Ежегодник –1986. - М., 1987. - С. 53).

В ідеологічній системі громадянської релігії власне релігійні елементи
зведені  до  мінімуму,  а  релігійна  лексика,  символи,  фразеологія  і  культові
елементи  використовуються  для  впровадження  цілком  земних  завдань.
Громадянська релігія значимі події в житті певного народу, зокрема в його
історії,  пояснює  якимись  надприродними  чинниками.  Якщо  ці  події  мали
сприятливий характер, то вони розглядаються як  Боже благовоління, а якщо
негативний – то як свідчення відходу від божественних заповідей і своєрідне
випробування.  Певною мірою так  підійшли до  української  історії  кирило-
мефодіївці  в  своєму  “Законі  Божому”  або  ж  “Книзі  буття  українського
народу”,  вписавши  українців  своєрідно  в  контекст  світової  історії
християнства.

В  обрядову  систему  громадянської  релігії  включається  поклоніння
національному прапору, вшанування монументів видатних осіб свого народу,
місць визначних подій в його історії, організація національних свят, різних
громадянських церемоній тощо.  Громадянські релігії мають і своєрідні свої
“священні писання”. Окрім Конституції,  ними є твори видатних духівників
нації. В ролі “священного передання” постають промови глав держави, різні
політичні документи органів Верховної влади. Одним із культових елементів
громадянської релігії є інаугурація президентів, їх клятва на священній книзі і
перед державним прапором. Державний прапор постає складовим елементом
громадянських подій (вступ до армії, реєстрація народження дитини і нової
сім’ї,  видача  деяких  документів  та  ін.).  Національний  гімн  і  прапор
виступають в ролі своєрідних символів віри громадянської релігії. Їх вплив на
свідомість, що має важливе значення у формуванні громадянських почуттів,
починається  ще з  дошкільного віку.  Саме вкорінене у  свідомість  кожного
почуття  громадянськості  є  основним  виявом  віднесення  до  громадянської
релігії.
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Однак, незважаючи на те, що в кожного американця надто розвинуте це
почуття,  основні  положення  громадянської  релігії  вони  витлумачують  по-
різному. “Навіть якщо розповісти представникам різних соціальних груп, що
таке громадянська релігія, то виявиться, що вона відмінна у тих, хто веде, і у
тих, кого ведуть, у тих, хто проповідує з кафедри, і у тих, хто сидить перед
ними на церковній лаві...  Вона має своє ліве і  праве крило, християнську,
іудейську та мусульманську фракції, потойбічні та поцейбічні виміри, своїх
критиків, пророків і прихильників” (Marty M. Nation of Behavers/ - New Haven-
London, 1976. - P. 196-197).

В громадянській релігії своєрідно переплітаються національна політична
культура і традиції релігій, які існують в країні. В ній має місце обожнення
національних цінностей, видатних національних діячів, національної історії та
національних ідеалів.  Характерно,  що навіть на  грошових одиницях США
вміщено слова “Бог благословляє наші починання”. 

Громадянська релігія визнає священним авторитет держави, її  лідера,
основних державних документів. Бог цієї релігії постає скоріше в ролі якогось
гаранту  суспільного  порядку,  закону  і  права,  а  не  милосердної  істоти.
Можливо тому її пропонують називати ще “публічною релігією”, “релігією
республіки”,  “національно-творчою  релігією”,  “політичною  релігією”,
“патріотичною релігією” тощо. Відомий сенатор Ю.Маккарті, характеризуючи
це явище релігійного життя, відзначив, що тут “символи віри і політики стали,
по  суті,  взаємозамінними  і  майже  не  відрізняються:  Бог  і  країна,  хрест  і
прапор, релігія і  патріотизм” (Маккарти Ю. Вновь посетив Америку. -  М.,
1987. - С. 97).

Відтак  громадянська  релігія не  відміняє  віровчення  і  культову
практику сакральних релігійних течій, а певною мірою надбудовується над
ними. Її функціональність – демократична чи тоталітарна – залежить від того,
як прагнуть користуватися нею. Така релігія може слугувати національному
відродженню, процесу державотворення країни, яка, одержавши незалежність,
прагне  нівелювати  наявні  серед  її  громадян  значні  етнічні  й  релігійні
відмінності.  В  той  же  час  вона  може  слугувати  засобом  експансії,
обґрунтування  взагалі  неістотності  етнічних  ознак  чи  конфесійних
визначеностей.

Громадянська релігія не тотожна національним, хоч і має з ними дещо
спільне. Вона – понадконфесійна і понаднаціональна, хоч і сприймає, вбирає в
себе святині різних етносів і  конфесій, робить їх вселюдським культурним
здобутком.  Громадянську  релігію  не  можна  також  ототожнювати  і  з
світськими  релігіями,  які  мають  явно  неприкритий  ідеологічний  підтекст,
орієнтацію на певні суспільні сили, сакралізують певні духовні традиції і їх
реальних носіїв. 

Питання  формування  в  Україні  громадянської  релігії  зустрічає
суперечливі оцінки. Зрозуміло, що конфесійно заангажовані особи не можуть
сприйняти  її,  бо  ж  вона  є  таким  понадконфесійним  утворенням,  в  якому
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вирівнюються  всі  релігії,  знімається  питання  істинності  якоїсь  із  них.  Не
сприймають її  із  зрозумілих причин і  ті,  хто має антирелігійні світоглядні
орієнтації. Проте, незважаючи на цей негатив, думаю, що для формування у
нас громадянської релігії все ж є підґрунтя. Це насамперед - поліконфесійність
країни, відсутність в ній абсолютного і повсемісного домінування якоїсь однієї
з  конфесій,  а  тим  більше  –  церкви.  Цьому  сприяє  не  лише  вікова
поліконфесійна релігійна  історія  українського  життя,  а  й  домінуюча  серед
українців міжконфесійна толерантність. Формуванню громадянської релігії в
Україні  ефективно  сприяє  діюче  протягом  всіх  років  нашої  незалежності
високою  мірою  демократичне  законодавство  про  свободу  совісті,
зорієнтованість України на входження в різні світові та європейські структури,
де свобода віросповідань розглядається як одна із важливих гуманістичних
засад державотворення, історичного поступу. 

Громадянська релігія в першому варіанті її функціональності повністю
корелюється з основами того громадянського суспільства, яке утверджується в
демократичній Україні. В разі її  утвердження в нашій країні вона відверне
прагнення деяких церков на статус державних чи єдинонаціональних, зніме
суперництво  між  ними,  прагнення  до  прозелітизму,  відокремить  не  лише
церкву від держави, а й державу від церкви. Громадянська релігія знівелює
концепції  “єдиноістинності”  різних  конфесійних  систем,  постане  в  ролі
своєрідного буфера в міжконфесійних протистояннях. 

Певною мірою процес її формування в Україні вже йде. Новообраний
президент дає клятву вірності своїй країні і народу на Конституції країни і
Пересопницькій  Євангелії.  Входить  в  життя  свято  національного  прапора,
формується система національних свят,  пов’язаних з  історією і  культурою
України.  Лише  російсько-шовіністично  налаштовані  особистості  з
міркуваннями  соціалістичної  доби  або  конфесійною  зашореністю  можуть
вбачати в цьому вияв якогось національного егоїзму. 

Що  ж  стосується  прагнень  якось  убезпечити  традиційні  релігії  від
наступу на них громадянської, то тут слушними щодо них є вимоги того ж
Р.Беллаха: “Насамперед історична релігія має заново визначити свою систему
релігійних символів з тим, щоб надати смисл культурній творчості в діяльності
поцейбічного  світу.  Вона  повинна  зуміти  зорієнтувати  мотивацію,  що
дисциплінізується  через  релігійні  обов’язки  на  справи  цього  світу.  Вона
повинна  сприяти  розвитку  солідаризованої  та  інтегрованої  національної
спільноти,  не  прагнучи  при  цьому  ні  підпорядкувати  її  своїй  владі,  ні
розколоти, хоч це явно не має на оці санкціонування нації як вищої релігійної
мети.  Вона  покликана  надати  позитивного  значення  тривалому  процесу
соціального розвитку і знайти можливим для себе високо оцінювати його як
соціальне завдання, але при цьому знову ж не приймати соціальний прогрес за
релігійний  абсолют.  Історична  релігія  має  сприяти  утвердженню
відповідальної  і  дисциплінованої  особи.  Пристосовуючись  до  нового
співвідношення між релігійним і світським в сучасному суспільстві, вона має
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знайти  сили  для  того,  щоб  здобути  свою  власну  роль  як  приватної
добровільної асоціації й визнати, що це не суперечить її ролі як носія вищих
цінностей  суспільства”  (Беллах  Р.  Социология  религии  //  Американская
социология: перспективы, проблемы, методы. - М., 1972. - С. 276).

На Майдані формувалося те, що ми називаємо громадянською релігією.
Для  майданівців  святинею,  гідною  поклоніння  і  оспівування  постала
насамперед сама Україна. Півторамільйонний Майдан хором в єдиному пориві
співав  “Ще  не  вмерла  Україна”,  а  на  заклик  “Слава  Україні!”  відповідав
“Героям слава!”. Готовність віддати “душу і тіло” при захисті незалежності і
для  відродження  країни  висловлював  кожний  майданівець  своїм  співом
українського гімну. В свободі  своєї  країни він вбачав своє безсмертя.  Для
майданівців  святинею  постали  Герб  України,  її  жовтосиній  Прапор  і
національний Гімн. А Бог був “великим і єдиним”.

Ті  риси  толерантності  міжконфесійних  відносин,  необхідність
формування  яких  актуалізує  глобалізація,  стихійно  народжувалися  на
Майдані. Це засвідчує те, що тільки за умови, коли народні маси об’єднує
спільна  зорієнтованість  на  прогресивні  суспільні  діяння,  породжувана
конфесійними особливостями ворожнеча і непорозуміння відходять на другий
план, створюються умови і для глобалізації релігійної сфери духовного життя,
поєднання діяльності конфесій у різних сферах соціуму. 

При формуванні  громадянських релігій  домінує те,  що насамперед є
спільним для всіх віросповідань, те, що їх поєднує. А це - вести людину до
Бога,  через формування відносин любові і братерства та високоморального
способу  життя  гарантувати  їй  благоочікуване  потойбічне  життя.  Решта  в
релігіях  –  не  від  Бога,  а  є  людським  творінням.  Одного  разу  на
міжконфесійному семінарі в Дніпропетровську, який проводило Відділення
релігієзнавства  НАНУ,  митрополит  УПЦ  МП  Іріней  недоліком  процесу
формування духовності молоді назвав невміння її відрізнити священника від
єпископа,  православне  богослужіння  від  протестантського.  Автор  цього
параграфу передав владиці Новий Завіт і попросив його знайти там те, що він
розглядає  як  недолік  християнського  виховання.  Якщо  цього  немає  у
Священному Писанні,  то все решта,  особливе,  на чому часто наполягають
конфесії  при  формуванні  своїх  взаємовідносин,  при  обґрунтуванні  своєї
винятковості, не від Бога, бо ж є людським творінням. То ж із-за збереження
цього небожого витвору не варто ворогувати. Дороги до Бога, мета й форми
ходи кожного до нього – одноосібно чи спільнотно – можуть бути і є різними.
Це  потрібно  визнавати  як  аксіому,  а  відтак  сприймати  толерантно  різні
конфесії і належність до них, об’єднуватися на тому, що єднає, що є спільним,
а не на тому, що роз’єднує. Пригадую, як одного разу недавній Президент
Церкви Адвентистів сьомого дня Микола Жукалюк запитав мене: “Скажіть,
чому,  коли  в  комуністичні  часи  всі  конфесійні  спільноти  мали  загрозу
зникнення, ми поєднувалися в протидії цьому, були однодумцями, а нині в
Україні  кожна  конфесія  прагне  протиставити  себе  іншим,  постати
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єдиноможливою дорогою до Бога?”. Пастор виявив свою затурбованість тим,
що кожна конфесія шукає насамперед те, що різнить, а не те, що єднає, бо ж в
такому роз’єднанні вбачив незрозумілий йому підтекст. 

Україна  з  її  Майданом,  який  назвали  Революцією  гідності,  постала
одним  із  еталонів  формування  громадянської  релігії.  На  своєму  живому
прикладі вона відкрила шлях здолання тих міжконфесійних протистоянь, які
протягом  всієї  історії  людства  роз’єднували  народи,  призводили  до  воєн,
релігійно санкціювали людські та матеріальні жертви.

Водночас  на  прикладі  Майдану  ми побачили  і  те,  що конфесія,  яка
наголошує на якійсь своїй винятковості, своїй месійній ролі в світовій історії,
не лише у житті свого етносу, а й інших, зрештою стає засобом ідеологічного
обґрунтування  загарбницьких  устремлінь  країни,  в  якій  вона  постає
державною. Це нині ми можемо сказати (нижче більш широко) про Церкву
Московського Патріархату. Розмірковуючи у своїх офіційних виданнях про
місійне  покликання  росіян,  зарахувавши  до  рангу  святих  всіх  своїх
полководців і багатьох царів, обстоюючи гасло “Православие. Самодержавие.
Народность”, вона ладна виправдати всілякі форми, навіть військові, протидії з
боку Російської влади процесам глобалізації і європеїзації. Саме з цих мотивів
мілітаризована  Москва  затіяла  війну  з  Україною.  Речник  Московського
Патріархату  протоієрей  Всеволод  Чаплін  наголошує:  “Потрібно  продумати
сьогодні про потужну військову присутність Росії у всіх регіонах… Навіть
якщо Росії знадобиться, то росіяни братимуть участь у бойових діях. Цього не
слід боятися і армії потрібно нарешті дати справжню роботу”. 

На  думку  автора  розділу,  одним  із  засобів  протидії  процесу
використання релігійного чинника в різних формах суспільного протистояння
має бути саме формування в кожній країні громадянської релігії. Більш повно
він про це пише у своїй монографії “Історіософія релігії” (Київ, 2014).

 Для  України  громадянська  релігія  може  постати  одним  із  засобів
суспільного  згуртування,  утвердження  громадянського  миру  на  основі
мінімізації  наявних в країні  різноманітних міжконфесійних і  міжцерковних
протистоянь. При цьому ми виходимо з того, що громадянська релігія не є
якоюсь  формою  (новим  конфесійним  виявом)  традиційних  релігій  чи  ж
окремою релігією як  такою.  Вона  скоріше постає  як  такий  універсальний
феномен,  що  з’являється  на  ґрунті  зняття  того  спільного,  що  притаманне
різним  конфесіям  і  що  може  при  скеруванні  держави  чи  громадськості
слугувати нашому поступу. Ми не пов’язуємо її становлення лише з нашим
національним  підґрунтям,  бо  ж  Україна  –  національна  країна  з  великим
відсотком росіян і зросійщених, а відтак абсолютна акцентація уваги лише на
власне  українських  цінностях  не  сприятиме  її  єднанню  на  вирішення
суспільних завдань поступу.

Громадянська  релігія  (повторимося  дещо  в  її  характеристиках)
більшістю своїх ознак не підходить під ті розуміння релігії, які склалися про
неї як духовний феномен і в теології, і в релігієзнавстві. Вона не є релігією у
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класичному розумінні цього феномену. Так, громадянська релігія не має своєї
теології,  містичної  календарно-обрядової  системи,  якоїсь  сакралізованої
ієрархічної структури та ін. Вона не конкурує із трансцендентними релігіями, а
своєрідно  вибудовується  над  ними,  закликаючи  всіх  віруючих  (і  навіть
невіруючих) поклонятися Всевишньому. Громадянська релігія не стільки веде
людину до Бога, скільки вводить її у сферу толерантної і творчої соціально-
політичної  і  етнонаціональної  сфер  буття.  Тут  праві  ті  дослідники,  які
вважають, що громадянська релігія має не так світоглядний, як соціальний
характер.  Про  це  окремо  мова  йтиме  нижче.  Вона  зорієнтована  не  на
потойбіччя, не на з’ясування проблем долі душі людини, а на питання буття
людини  в  соціумі  і  вдоволення  її  потреб  в  сприятливому  суспільному
середовищі. 

Якщо світоглядним ядром громадянської  релігії  є  віра у вищу Силу,
Всевишнього, то своєрідним об’єктом поклоніння в ній виступають сприймані
з почуттям патріотизму існуючі реально сакралізовані соціальні і політичні
структури,  які  розглядаються  як  засіб  досягнення  Божественної  мети.  В
ідеологічній системі цієї релігії власне релігійні елементи зведені до мінімуму,
а  релігійна  лексика,  символіка,  фразеологія  і  культові  елементи
використовуються  насамперед  для  впровадження  суто  земних  завдань.  В
обрядову систему громадянських релігій включається поклоніння державному
прапору, вшанування поховань і монументів видатних осіб свого народу, місць
визначних  подій  в  його  історії,  організація  національних  свят,  різних
громадянських церемоній тощо. Громадянські релігії мають і свої своєрідні
“священні  писання”.  Окрім  Конституцій  країни,  ними  є  твори  видатних
духівників  нації,  наприклад  для  українців  -  “Кобзар”  Тараса  Шевченка.
Об’єктом  замилування  в  громадянській  релігії,  поклоніння  і  оспівування,
сакралізації постає ще й рідна земля проживання народу, зачарованість рідною
природою, її складовою – полями і лісами, ріками і горами. Іван Франко в
цьому контексті писав: “Земле моя, всеплодющая мати…”. Звертаючись до
землі-нені, він закликав її дати краплю сил, “щоб в бою сильніше стояти”. 

Священними для українця постають окремі вияви його теренів –Кам'яна
Могила, Хортиця, Холодний Яр, Берестечко, Зарваниця та ін. Такою святинею
для нього зокрема є Чернеча гора в Каневі із похованням Тараса Шевченка. У
книзі її відгуків відвідувачі-львів’яни зокрема написали: “Ці чудові святі місця
випромінюють  щире  українське  тепло.  Геній  українського  народу  Тарас
Шевченко не тільки відчував цю силу. Він своїм перебуванням на цих горах
зарядив їх надзвичайно позитивною енергією навіки. Віримо, що національна
свідомість  українців  зростатиме  на  цій  енергії”.  Учителі  з  Тернопільщини
написали:  “Сюди  виходиш  як  на  святиню.  Здається  сама  земля  говорить
голосом нашого Тараса”. К.Даниленко зізнається; “Якась таємнича невидима
сила з'явилася у моїх грудях так, шо того невидимого свого почуття я не міг
висловити... Кріпко вірю в наше національне відродження”. В унісон з цим
М.Цьова з Харківщини написав: “Якесь тут блаженство, якийсь рай земний. Я
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буду всім радити, хто вважає себе справжнім українцем, неодмінно відвідати
могилу нашого рідного Батька України”. 

Громадянська  релігія  не  має  тієї  чітко  вираженої  церковності,  якою
відзначаються насамперед так звані традиційні релігії. Вона зорієнтована не на
вертикаль  (людина-Бог),  а  на  горизонталь  (людина-суспільство-Бог),  на
сакралізацію  суспільно-політичних  феноменів.  Вкорінене  почуття
громадянськості є основним виявом віднесення до громадянської релігії. Саме
Майдан  актуалізував  і  сакралізував  для  нас  в  Україні  сущих  поняття
“українець”.  Належність  до  українського  народу  постала  виявом  Божої
визначеності, а життя українця – Богом даним даром. Ті, хто втратив його в
боротьбі за ідеали Майдану, були прилучені до Небесної сотні, вшанування
яких стало невід’ємною складовою громадянської совісті кожного українця. 

Відтак формування громадянської релігії на національному рівні може
слугувати засобом толерантизації міжконфесійних відносин, засобом єднання
всіх громадян країни, здолання того неістотного, що їх роз’єднує. Водночас із
сформованими  в  різних  країнах  виявами  громадянської  релігії  можна
виходити  на  знецінення  того,  що  призводить  до  воєн  між  державами  і
народами.  Відділенню  релігієзнавства  Національної  академії  наук  України
вдається  низкою  організованих  ним  поліконфесійних  заходів  сприяти
актуалізації  в діяльності конфесій того,  що є в них спільного, що їх може
поєднувати  й  відвертати  від  міжконфесійної  ворожнечі  і  протистояння.
Сформована  Відділенням  програма  практичного  релігієзнавства  дає
можливість  виводити конфесії  на  їх  безпосереднє  спілкування,  проведення
спільних  заходів,  узгодження  оцінок  подій  довкілля  і  визначення  своєї
сумісної діяльності під час них з іншими конфесіями. Це, зокрема, мало місце
під  час  Революції  гідності,  коли  Всеукраїнська  Рада  Церков  і  релігійних
організацій  входила  в  контакт  з  органами  влади  з  метою  недопущення
кровопролиття і мирного вирішення вимог Майдану.

То ж в відроджуваній до незалежності Україні існує конча потреба в
громадянській  релігії.  Усвідомлена  єдність  країни,  єдність  українського
народу  у  певному  сенсі  постає  як  величезна  сакральна  цінність,  здатна
впливати на досягнення успіхів у розвитку всіх сфер нашого буття. “Боже, нам
єдність  подай”,  -  закликаємо  ми  в  пісні-гімні.  Саме  громадянська  релігія
формує той ґрунт, на якому можна поєднатися незалежно від віросповідань. 

Апостол української духовності Тарас Шевченко закликав, думаючи, “і
чужого не цурайтесь, й свого научайтесь”. Об’єднуючим началом при цьому
виступає не об’єкт молитви (це б то Бог), а джерело цієї молитви – належність
до тієї спільноти, яка має назву “громадянин України”. Відомий український
громадський  діяч  В.Липинський  писав:  “Земля  українська  дана  Богом
українській нації не на взаємне знищення її громадян, а на те, щоб вони на
своїй землі найкраще і найрозумніше – по-Божому – своє життя владнали”.
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Розділ другий

КОНФЕСІЙНІ ВИЯВИ УКРАЇНСЬКОГО ПІДҐРУНТЯ

1. Рідновірство в його етапах і конфесійній спільнотності

а) Язичництво як вияв природної релігійності.

Язичництво  – надто невизначений термін як  в науці  взагалі,  так  і  в
релігієзнавстві  зокрема.  Він  набуває  різного  смислового  навантаження
залежно від того, хто і для чого ним користується. Академічні релігієзнавці
частіше до нього звертаються з метою позначення етапу розвитку релігійних
вірувань, що передував етнічним (національно-державним), а тим більше –
світовим релігіям. Водночас дехто з дослідників до язичництва відносить не
родо-плем’яні вірування, а власне етнічні релігії того чи іншого народу. Відтак
для  українців  язичництвом  тоді  постають  вірування  умовно  об’єднані
“Володимировим пантеоном”.

Характерно, що термін “язичник” довгий час взагалі не мав релігійного
змісту.  Послідовники дохристиянських вірувань тоді  не називалися кимось
язичниками  і  самі  себе  вони  так  не  називали.  Між  ними  навіть  не
відзнаходилося  щось  спільне,  бо  ж  їхні  вірування  мали  тоді  своє  чітке
конкретне,  насамперед  обрядове,  вираження,  а  їх  визнавці  поставали  як
прихильники якогось відомого може лише їм божества. Поняття “язичництво”
виокремилося  лише  в  християнському  середовищі.  Оскільки  християнська
релігія  поширювалася  переважно  в  містах,  а  дохристиянські  вірування
зберігалися  в  сільських  поселеннях,  то  язичниками  (поганами,  селюками)
звали  сільських  жителів,  а  їх  віру  -  язичницькою.  З  часом  цим поняттям
позначалися  не  лише  вірування,  які  існували  в  різних  народів  до  появи
християнства, і послідовники всіх дохристиянських вірувань, а й взагалі все
нехристиянське. Нині ж, більше того, кожна християнська конфесія розглядає
навіть вірування свого “християнського сусіда” певною мірою як язичництво. 

Характерно, що подібної позиції дотримуються послідовники всіх так
званих історичних релігій. Вони дещо погордливо ставляться до всіх вірувань,
що  існують  поза  ними,  іменують  їх  поганством  із  набутим  опісля  усім
негативним  підтекстом  цього  слова.  Нині  дійшло  до  того,  що  терміном
“язичництво”  йменується  подеколи  навіть  все  секуляризоване  людське
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суспільство. Але зауважимо, що при цьому термін “язичництво” вже втрачає
будь-який духовний зміст.

Для  сучасної  людини  язичництво  постає  часто  як  набір  різних
язичницьких богів, імена яких нічого для неї не значать, яких вона, власне, не
знає, байдужа щодо них, а відтак і до тієї релігійності, сутнісний зміст якої
вони  становлять.  А  між  тим  язичництво,  як  це  аргументовано  показує
американський дослідник Гус Ді Зерига в своїй книзі “Християни і язичники”
(Москва, 2002) – це людина в контексті природного життя, це духовний пошук
нею себе у навколишньому світі,  в  якому ми часто ще губимося.  Якщо в
трансцендентних релігіях світ втрачає свою сакральність, постає як зібрання
об’єктів, що не мають внутрішнього смислу, самоцінності, бо ж уявлення про
Бога  як  щось  повністю трансцендентне  робить  його  вище цього  світу,  то
язичництво божественне відзнаходить всередині самого навколишнього світу.
При цьому останній - не як творіння Божественного, а як його частинка чи
вмістилище - не відокремлюється від священного, бо ж має свою самоцінність,
до якої слід ставитися поважливо. 

Тому  у  язичника  відсутня  екзистенційна  туга  із-за  якоїсь  там
безглуздості буття. Для нього священне явлене у світі і в останньому немає
чогось такого, що було б відокремленим від нього. Все тут має священну силу
і варте поклоніння. Язичник молиться на довкілля, молиться всюди, бо ж все
навколо є проявом священного. Для нього важливою є не втеча від світу, а
досягнення гармонії з ним, бо ж світ не є чимось “занепалим”, гріховним, а
виявом священного, до якого слід прилучатися, жити з ним, а не поза ним.
Саме поклоніння світовій гармонії, як це слушно зауважує згадуваний вище
Гус Ді Зеріга, є характерною рисою багатьох язичницьких традицій, саме цим
вони в основному й відрізняються від релігійного монотеїзму. “Оскільки Дух
іманентний,  то  він  осягається  людиною  різними  способами,  які  є
неможливими для трансцендентального божества. Акцент на гармонії, а не на
особистому спасінні, приводить до надто більшого устремління до духовного
преображення і зв’язку з Божественним в цьому житті, а не до божественного
благословення в потойбіччі.

Якщо трансцендентні релігії все своє віровчення формують винятково на
основі якогось одкровення Божого, даного нібито заради блага людини, а всі
індивідуальні  одкровення  в  них  є  істинними,  коли  вони  співзвучні  із
Священними Писаннями,  то  в  язичництві  домінує  особистісне  сприйняття
Божественного через обряд, медитацію, споглядання, транс, духовний пошук і
т.п.  Для  язичника  не  так  важливою  є  спільність  вірувань,  як  спільність
обрядових  дійств,  які  при  цьому  все  ж  утримують  великий  простір  для
індивідуальних варіацій за умови збереження певних успадкованих від предків
форм.

Язичник вшановує лише своїх, звиклих для нього богів, але при цьому
не заперечує силу чужих щодо нього богів. Жодне язичницьке вірування не
засвідчує  свою  єдинодостовірність  й  не  закликає  при  цьому  всіх  до
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обов’язкового  і  беззастережного  поклоніння  своїм  богам.  Таке  розуміння
язичниками Божественного і можливих форм відносин з ним виключає якусь
їх  місіонерську  діяльність.  Оскільки  в  язичництві  домінує  індивідуальне
сприйняття Божественного і ніхто в ньому не може претендувати на якусь
винятковість  своїх  поглядів  на  природу  духовної  реальності,  то  будь-яка
форма виявлення вірувань тут є істинною і не заслуговує нивілювання або
обов’язкового наслідування.

Для язичника не важливим і значимим є якесь там освячення кимось
його храму, як просто факт його розміщення на священному клаптику землі,
від якої цей храм і одержує свою священну силу. Язичник молиться на все в
довкіллі, оскільки в світі будь-який предмет має духовну силу, а відтак - і
заслуговує  на  поклоніння  йому.  Це  лише  на  початкових  етапах  розвитку
язичницьких  вірувань  існувало  поклоніння  якимсь  там  ідолам,  що  нібито
втілювали в собі Божественну силу, були тотожні їй.  З часом це зникло і
язичницькі боги постали вже в дещо абстрактній, духовній формі.

У  язичника  також  немає  якогось  там  особливого  таїнства  причастя
якимись визначеними їстівними стравами. Для нього будь-яке сприйняття їжі
вже є священним актом, бо ж все предметне є проявом священного.

Трансцендентні  релігії  абсолютизують  наявність  у  світі  якогось
фундаментального зла і, власне, тримаються в історії, в життя окремої особи
на основі пропонування шляхів відвернення його негативної дії. Без чорта і
Бог був би непотрібним, говорить народне прислів’я. На відміну від них у
язичників світ не постає як арена титанічної боротьби між добром і злом, бо ж
він є священним і в ньому немає місця для нечистої сили як невід’ємної його
складової.  Остання  постає  як  щось  залітне,  звідкись  кимось  привнесене,
привнесене тим,  що боїться світу,  а  тому існує  десь  потаємно поза  ним і
виявляє себе підступно. На відміну від християн, язичники радісні у своїх
обрядах, не прихнюплені постійно. Знаючи добре довкілля, вони постають в
ньому як господарі, а не як гості. Тому воно їх не лякає, орієнтує на діяльність
у світі, а не очікування якихось благ і невідомо коли, де і від кого.

Язичник вірить у потойбічне життя після смерті, але воно у нього постає
не як якесь там бездіяльне райське блаженство, що ми маємо в християнстві,
ісламі  чи  в  тому  ж  індуїзмі.  Для  нього  сенс  життя  в  самому  житті.
Спостерігаючи циклічну природу зовнішнього світу, коли все після зимової
сплячки-смерті  весною  знову  оживає  для  буйного  розквіту  влітку  і  нової
смерті  восени,  язичник  в  цьому  віднаходив  незаперечну  істину  “вічної
присутності”. Світ поставав для нього не як історія з її часовою протяжністю, а
як  плинність  циклів,  в  яких  все  повторюється  і  не  губиться,  а  лише
перевтілюється.  Окреме людське життя язичнику також уявлялося як цикл
народження, смерті і нового народження. Потойбіччя при цьому поставало не
як  якесь  судилище,  а  як  невід’ємний  елемент  вдосконалення,  оновлення,
підготовки до нового життя, як окремий етап самореалізації..
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Відтак язичник не осмислює світ як щось існуюче поза ним, а живе в
цьому світі, відчуваючи в ньому себе невід’ємною його часточкою. Він не
протистоїть природі, а взаємодіє з нею, шукає себе в ній. І якщо для тієї чи
іншої її частини людина шукає якогось покровителя, то він (лісовик, польовик,
домовик і т.п.) не є для неї злою силою, а виявом господаря, через спілкування
з яким можна досягти бажаного. Господар цей скоріше є уособленням природи
функціонування  певної  частини  світобудови,  ніж  чимось  надприродним,  а
тому не потребує для засвідчення свого існування якихось особливих доказів.
Для язичника він просто є і з ним слід рахуватися.

Враховуючи  вище  сказане  про  язичництво  як  специфічний  пласт
духовної  культури,  не  можна  абсолютно  погодитися  з  тими  негативними
підходами  до  нього,  примітивними  оцінками,  які  побутують  не  лише  в
іноязичницьких  віруваннях,  а  навіть  в  деяких  історичних  працях.
Християнство, як і всі інші історичні релігії, має порівняно незначну історію.
За умов їх відсутності передуюча цим релігіям віра цілком успішно і повністю
виконувала свою світоглядну, виховну та орієнтаційну роль, виявляла належну
суспільну та етичну функціональність. Вона поставала як своєрідна картина
природи і господарки людини в ній. Саме тому з приходом нових вірувань
остання не змогла зникнути безслідно. Більше того,  стала функціонувати з
ними  паралельно,  подеколи  в  чистому  своєму  вигляді,  але  частіше
асимільовано  в  нові  вірування.  Згадаймо  принагідно,  як  християнство
акумулювало у своє відзначення дня народження Івана Предтечі язичницького
Купалу, як з’явилося свято Івана Купала, що відзначається 7 липня.

Відомо,  що будь-яка  релігійна система зорієнтована на  встановлення
особливого зв’язку її послідовників із надприродним, священним. Тому різні
релігійні традиції неминуче мають багато спільного не лише в змісті, а й у
формі. Співіснуючи поруч, релігійні традиції допомагають одна одній краще
зрозуміти природу вираження трансцендентного.

Відтак  язичництво  –  це  особливий  вид  духовності,  який  хоч  і
співзвучний  з  іншими  віруваннями,  але  має  свої,  лише  йому  притаманні
особливості.  На  думку  М.І.  Костомарова,  сутність  язичництва  полягала  в
обоженні природи, визнанні якоїсь містичної сили за предметами і явищами
довкілля,  поклонінні  Сонцю,  небу,  воді  та  землі,  вітру,  деревам,  птахам,
камінню тощо. “Релігійні уявлення слов’ян частково втілилися у формі ідолів,
але у них не було ні храмів, ні жерців. Вони мали досить неясні уявлення про
людину  після  смерті,  потойбічний  світ  вважався  їм  продовженням
справжнього життя”.

Нам нині  складно,  а  часто  й  неможливо реконструювати  в  повному
обсязі  віроповчальної і  обрядової складових язичництво.  Як правило, якісь
письмові джерела про цей пласт релігійності не збереглися. Дещо для цього
нам  дають  хіба-що  пам’ятники  усної  народної  творчості,  які  беруть  свій
початок ще з дохристиянської доби, хоч почали їх записувати лише з ХVІІІ-
ХІХ століть  і  вони  виявилися  значною  мірою християнізованими  або  по-
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християнському інтерпретованими. Значно більше інформації дають предмети
матеріальної культури – археологічні знахідки, мистецькі витвори того часу
тощо. Дослідники звертаються ще й до виокремлення тих елементів давніх
вірувань, які були асимільовані до себе сучасними релігійними системами.

Боги язичників. Для сучасної людини язичництво постає часто як набір
різних язичницьких богів, імена яких нічого для неї не значать, яких вона,
власне, не знає, байдужа щодо них, а відтак і до тієї релігійності, сутнісний
зміст  якої  вони  становлять.  А  між  тим  язичництво,  як  це  аргументовано
показує  американський  автор  Гус  Ді  Зерига  в  своїй  книзі  “Християни  і
язичники”  (Москва,  2002)  –  це  людина  в  контексті  природного  життя,  це
духовний  пошук  нею  себе  у  навколишньому  світі,  в  якому  ми  часто  ще
губимося. Якщо в трансцендентних релігіях світ втрачає свою сакральність,
постає як зібрання об’єктів, що не мають внутрішнього смислу, самоцінності,
бо ж уявлення про Бога як щось повністю трансцендентне робить його вище
цього  світу,  то  язичництво  божественне  віднаходить  всередині  самого
навколишнього світу. При цьому останній, не як творіння Божественного, а як
його частинка чи вмістилище, не відокремлюється від священного, бо ж має
свою  самоцінність,  до  якої  слід  ставитися  поважливо.  Тому  у  язичника
відсутня  екзистенційна  туга  із-за  якоїсь  там  безтямності  буття.  Для  нього
священне  явлене  у  світі  і  в  останньому  немає  чогось  такого,  що  було  б
відокремленим від  нього.  Все  тут  має  священну  силу  і  варте  поклоніння.
Язичник молиться на довкілля, молиться всюди, бо ж все навколо в його уяві є
проявом священного. Для нього важливою є не втеча від світу, а досягнення
гармонії  з  ним,  бо  ж  світ  не  є  чимось  “занепалим”,  гріховним,  а  виявом
священного,  до якого слід прилучатися,  жити з  ним, а  не поза ним. Саме
поклоніння світовій гармонії, як це слушно зауважує згадуваний вище Гус Ді
Зеріга, є характерною рисою багатьох язичницьких традицій, саме цим вони в
основному  й  відрізняються  від  релігійного  монотеїзму.  “Оскільки  Дух
іманентний,  то  він  осягається  людиною  різними  способами,  які  є
неможливими для трансцендентального божества. Акцент на гармонії, а не на
особистому спасінні, приводить до надто більшого устремління до духовного
преображення і зв’язку з Божественним в цьому житті, а не до божественного
благословення в потойбічному

Якщо трансцендентні релігії все своє віровчення формують винятково на
основі якогось одкровення Божого, даного ніби заради блага людини, а всі
індивідуальні  одкровення  в  них  є  істинними,  коли  вони  співзвучні  із
Священними  писаннями,  то  в  язичництві  домінує  особистісне  сприйняття
Божественного через обряд, медитацію, споглядання, транс, духовний пошук і
т.п.  Для  язичника  не  так  важливою  є  спільність  вірувань,  як  спільність
обрядових  дійств,  які  при  цьому  все  ж  утримують  великий  простір  для
індивідуальних варіацій за умови збереження певних успадкованих від предків
форм.
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Язичник вшановує лише своїх, звиклих для нього богів, але при цьому
не заперечує силу чужих щодо нього богів. Жодне язичницьке вірування не
засвідчує свою єдинодостовірність й не закликає при цьому всіх до поклоніння
лише  його  богам.  Таке  розуміння  язичниками  Божественного  і  можливих
форм відносин з ним виключає якусь їх місіонерську діяльність. Оскільки в
язичництві домінує індивідуальне сприйняття Божественного і ніхто в ньому
не  може  претендувати  на  якусь  винятковість  своїх  поглядів  на  природу
духовної реальності, то будь-яка форма виявлення вірувань тут є істинною і не
заслуговує нівелювання або обов’язкового наслідування.

Язичник молиться довкіллю. Для язичника не важливим і значимим є
якесь там освячення кимось його храму, як просто факт його розміщення на
священному клаптику землі, від якої цей храм і одержує свою священну силу.
Язичник молиться на все в довкіллі, оскільки в світі будь-який предмет має
духовну  силу,  а  відтак  -  і  заслуговує  на  поклоніння  йому.  Це  лише  на
початкових  етапах  розвитку  язичницьких  вірувань  існувало  поклоніння
якимсь  там  ідолам,  що  нібито  втілювали  в  собі  Божественну  силу,  були
тотожні їй. З часом це зникло і язичницькі боги постали в дещо абстрактній
формі.

У  язичника  також  немає  якогось  там  особливого  таїнства  причастя
якимись визначеними їстівними стравами. Для нього будь-яке сприйняття їжі
вже є священним актом, бо ж все наявне у світі є проявом священного.

Трансцендентні  релігії  абсолютизують  наявність  у  світі  якогось
фундаментального зла і, власне, тримаються на основі пропонування шляхів
відвернення його негативної дії. Без чорта і Бог був би непотрібним, говорить
народне прислів’я. На відміну від них у язичників світ не постає як арена
титанічної боротьби між добром і злом, бо ж він є священним і в ньому немає
місця для нечистої сили як невід’ємної його складової. Остання постає як щось
залітне, звідкись кимось привнесене, привнесене тим, що боїться світу, а тому
існує  десь  потаємно  поза  ним  і  виявляє  себе  підступно.  На  відміну  від
християн, язичники радісні у своїх обрядах, не прихнюплені постійно. Знаючи
добре довкілля, вони постають в ньому як господарі, а не як гості. Тому воно
їх не лякає,  орієнтує на діяльність у світі,  а  не очікування якихось благ  і
невідомо коли, де і від кого.

Язичник вірить у потойбічне життя після смерті, але воно у нього постає
не як якесь там бездіяльне райське блаженство, що ми маємо в християнстві,
ісламі  чи  в  тому  ж  індуїзмі.  Для  нього  сенс  життя  в  самому  житті.
Спостерігаючи циклічну природу зовнішнього світу, коли все після зимової
сплячки-смерті  весною  знову  оживає  для  буйного  розквіту  влітку  і  нової
смерті  восени,  язичник  в  цьому  віднаходив  незаперечну  істину  “вічної
присутності”. Світ поставав для нього не як історія з її часовою протяжністю, а
як  плинність  циклів,  в  яких  все  повторюється  і  не  губиться,  а  лише
перевтілюється.  Окреме людське життя язичнику також уявлялося як цикл
народження, смерті і нового народження. Потойбіччя при цьому поставало не
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як  якесь  судилище,  а  як  невід’ємний  елемент  вдосконалення,  оновлення,
підготовки до нового життя.

Відтак язичник не осмислює світ як щось існуюче поза ним, а живе в
цьому світі, відчуваючи в ньому себе невід’ємною його часточкою. Він не
протистоїть природі, а взаємодіє з нею, шукає себе в ній. І якщо для тієї чи
іншої її частини людина шукає якогось покровителя, то він (лісовик, польовик,
домовик і т.п.) не є для неї злою силою, а виявом господаря, через спілкування
з яким можна досягти бажаного. Господар цей скоріше є уособленням природи
функціонування  певної  частини  світобудови,  ніж  чимось  надприродним,  а
тому не потребує для засвідчення свого існування якихось особливих доказів.
Для язичника він просто є і з ним слід рахуватися.

Особливості язичництва. Насамперед відзначимо, що не існує якоїсь
єдиної системи вірувань і єдиного обрядового комплексу для всіх язичників,
хоч  у  них  є  спільного  багато  більше,  як  навіть  у  різних  християнських
конфесій. Виходячи із вище зазначеного, визначимося в тому, що є язичництво
або хто є язичник? Його характеризують такі особливості:

1. Божественне є не десь поза світом, а присутнє в ньому. Священне
явлене у світі, всередині кожної людини, рослини, тварини, навіть в об’єктах
неживої  природи.  Для  язичника  Земля  і  її  природні  складові  –  це  живе
божество,  самоврегульована  істота,  наділена  свідомістю.  Людина  не
протистоїть природі. Більше того, вона своїми діями не повинна приносити
якусь біль природі, псувати її, навіть забруднювати.

2. У світі існує розумна гармонія, а відтак не має місця якась боротьба
двох начал - добра і зла.

3. Світ – це не часова протяжність наявного в ньому, що вкладена в якісь
лінійні  часові  схеми,  а  плинність  циклів  його  буття.  Ніщо  в  ньому  не
втрачається, а включається в коловорот подій. Відтак і смерть різних життєвих
форм –  це  не  кінець,  а  певна природна межа,  що постає  як  відпочинок і
відновлення сил, які будуть необхідні для нового народження. 

3.  Найважливішим  для  людини  є  вшанування  світової  гармонії,
досягнення  гармонії  із  довкіллям,  а  не  прагнення  до  якогось  спасіння  в
потойбіччі, на чому акцентують увагу т. зв. традиційні церкви. За допомогою
великого різноманіття ритуалів язичник прагне зміцнювати зв’язок між собою
і довкіллям.

4.  Важливим  є  особистісне  сприйняття  Божественного  через  обряд,
молитовну медитацію, духовний пошук. Визнаючи те, що Божественне може
виявлятися у великому різноманітті форм і маючи надто багато різних уявлень
про нього, язичник все ж схильний розглядати Божественне насамперед як
жіноче начало.

5. Боги мої є істинними для мене, інші – для інших, а тому не слід
місіонерити, прагнути навернути когось на свою віру.

6. Оскільки все в довкіллі має духовну силу, то не потрібно будувати
якісь храмові споруди, одягати розпорядника богослужіння в якісь пишнотні
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наряди, сприймати жерця чи жрицю як обов’язкових посередників між тобою і
Божественним  світом.  Останні  можуть  представляти  Божество  під  час
обрядових дійств,  але ж з  таким успіхом цю роль може виконати і  хтось
інший.

7. Образ диявола (сатани) ніколи не існував в язичницькому пантеоні, а
був  повністю  сконструйований  християнською  теологією  як  тінь
християнського  Бога.  Замість  нього  язичник  вшановує  творіння  як
взаємопроникну спільність постійно змінюваних сил. В язичницькій міфології
не  існує  архетипів  зла.  Відтак  прирівнювання  язичників  до  сатаністів
історично  і  нині  прямо  суперечить  змісту  язичницького  віровчення  (Див.:
Юдит А. Новое язычество. - М., 2004. - С. 15).

8. У язичників немає, як у християн, віри в систему „гріх-покарання”, бо
ж недобрий вчинок щодо іншого є недобрим щодо божества, часточкою якого
він є. Відтак треба жити так, щоб не приносити якісь прикрощі іншому. 

Враховуючи  вище  зазначене  про  язичництво  як  специфічний  пласт
духовної  культури,  не  можна  абсолютно  погодитися  з  тими  негативними
підходами  до  нього,  примітивними  оцінками,  які  побутують  не  лише  в
іноязичницьких  віруваннях,  а  навіть  в  деяких  історичних  працях.
Християнство, як і всі інші історичні релігії, має порівняно незначну історію.
За умов їх відсутності передуюча їм віра цілком успішно виконувала свою
світоглядну,  виховну та  орієнтаційну роль,  виявляла належну суспільну та
етичну  функціональність.  Вона  поставала  як  своєрідна  картина  природи  і
господарки людини в ній.  Саме тому з  приходом нових вірувань вона не
зникла  безслідно.  Більше  того,  стала  функціонувати  з  ними  паралельно,
подеколи  в  чистому  своєму  вигляді,  але  частіше  асимільовано  в  нові
вірування.  Язичницька картина природи і  людини в ній новими релігіями,
переважно світовими,  була  доповнена  картиною людини і  з’ясуваннями  її
місця у світі, її відносин з іншими людьми.

Відтак  язичництво  –  це  особливий  вид  духовності,  який  хоч  і
співзвучний  з  іншими  віруваннями,  але  має  свої,  лише  йому  притаманні
особливості.  На  думку  М.І.  Костомарова,  сутність  язичництва  полягала  в
обоженні природи, визнанні якоїсь містичної сили за предметами і явищами
довкілля,  поклонінні  Сонцю,  небу,  воді  та  землі,  вітру,  деревам,  птахам,
камінню тощо. “Релігійні уявлення слов’ян частково втілилися у формі ідолів,
але у них не було ні храмів, ні жерців, - пише мислитель. - Вони мали досить
неясні  уявлення  про  людину  після  смерті,  потойбічний  світ  вважався  їм
продовженням справжнього життя”.

б) Неоязичництво як рідновірство.
Варто  зауважити,  що  й  самі  язичницькі  вірування  не  залишалися

незмінними, оскільки через них виявлялася значною мірою культура народних
мас. Навіть наші давньоруські письменники не визнавали язичництво чимось
сталим і  прагнули простежити еволюцію прадавніх вірувань своїх предків.
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Так, в “Повісті врем’яних літ” під 986 роком вміщено “Промову філософа” –
грецького проповідника, який прибув до Києва, щоб навернути в християнство
князя  Володимира.  Промовець  виокремлює  два  основні  етапи  у  розвитку
язичництва. Якщо перший характеризує поважання людиною навколишньої
природи і просте поклоніння їй, то на другому вже з’явилося виготовлення
ідолів і вшанування їх шляхом принесення жертв.

Історично  більш  вірогідну  періодизацію  язичницьких  вірувань
знаходимо в “Слові св. Григорія, изобретено и толцех о том, как первое погани
суще языци кланялись идолам и требы им клали; то и ныне творят” – пам’ятці
ХІІ століття. Тут виокремлюються три головні періоди еволюції релігійних
уявлень давніх слов’ян: 1) поклоніння берегиням й упирям; 2) поважання Рода
і Рожаниць; 3) моління Перунові, Хорсу, Мокоші та Вилам.

Українці  завжди  були  землеробською  нацією.  Постійний  зв’язок  із
землею, зрозуміло, позначився на їхній духовності,  наклав на неї  відбиток
селянськості. Тому культ Землі, землеробської праці є основою світобачення
українського селянина. Земля, яку він називає ненею, в його фольклорі навіть
стоїть над Богом і святими. Згадаймо принагідно тут колядку “Святі орачі”. В
ній  святий Миколай  за  плугом ходить,  святий  Михайло  волоньки  гонить,
Господь-Бог ріллю всіває, Син Божий її зволочає, а Мати Божа їм їстоньки
носить.  Лише  філософія  Землі  українця,  згідно  з  якої  праця  на  ній  є
священною справою, дала  йому можливість включити божественні  сили у
землеробський цикл і не вважати такий хід мислення чимось гріховним. Саме
це зумовлює той факт,  що вірування українця не могли бути і не є чисто
християнськими.

Релігійну  духовність  українців  завжди  характеризували  такі  риси  як
атеїстичність, простонародність, сімейність та обрядовірність.Вони не зникали
із зміною їх конфесійних орієнтацій,  зберегли свою непорушність навіть в
роки  домінування  в  суспільній  свідомості  матеріалізму  й  атеїзму.  Ця
особливість релігійної зорієнтованості українців впливала на зміст і наслідки
тих світоглядних і релігійних революцій, які проходи на українських теренах
протягом всієї їх історії.

Масова  свідомість  українського  народу  завжди  була  і  залишається
язичницькою,  а  християнство,  прийшовши  на  Русь-Україну  внаслідок
духовної революції зверху, вимушене було оязничнитися. Внаслідок цього ми
мали християнізоване язичництво і  оязичнене християнство, що в науковій
літературі  одержало  назву  двовір’я.  Двовір’я  постало  як  синкретичне
поєднання  язичницької  картини  природи  і  християнсьої  картини  людини,
язичницького  побуту  українців  і  християнського  їх  офіозу.  Звідси  й
особливість християнськості українців. Вона ніколи не була задогматзованою
по-християнському,  виступала  приземленою  на  вшануванні  Ісуса  Христа,
Богородиці  і  християнських  святих,  зорієнтованою  на  помірковану
антиклерикальність  і  вільнодумство,  прагматичну  поліконфесійність  і
етизовану релігійність.



96

Буденна релігійна духовність українців формувалася стихійно на основі
їх природних релігійних вірувань, під впливом і в залежності від селянськості
їх економічного життя,  майже постійної відсутності  своєї  духовної еліти й
інтровертності  їх  психологічної  природи.  Вона  знайшла  собі  притулок  в
обрядово-побутовій  сфері  життя  українського  етносу,  закріпилася  в
календарній  звичаєвості  й  поезії,  виявлялася  як  батьківська  традиція,
невід’ємна  національна  ознака.  Непорушність  буденних  форм  релігійності
українців зберігала їх прив’язаність до господарки, сила громадської думки,
прагнення  в  такий  спосіб  зберегтися  як  нація  за  умов  постійного
колоніального поневолення і духовного гноблення.

Все це дає нам підставу виокремити у розвитку українського язичництва
два етапи – власне язичницький і двовірний. Своє продовження вони знайшли
в  тому  українському  неоязичництві,  названому  нами  рідновірством,  яке
постало в середині ХХ століття серед українців діаспори в Англії, Канаді та
США, а звідти згодом було привнесене вже в незалежну Україну. 

Нині світ переживає етап відродження язичницьких вірувань. Кількість
язичницьких  громад  неухильно  зростає  і  до  того  ж  у  різних  країнах.
Відбувається відродження язичницької духовності на фоні домінуючих в світі
світської  і  християнської  культури. Але зауважимо, що лінія успадкування
язичницьких вірувань при цьому не є неперервною. Язичництво постає дещо у
видозміненому і осучасненому вигляді. Саме тому його й називають новим
(нео-) язичництвом.

В чому ж особливість неоязичництва?
Домінування  в  духовному  житті  більшості  народів  світу  історичних

релігій, зокрема християнства, навіть певна співпраця і співпадіння інтересів
Церкви і держави спричинили те, що в їх свідомості і побуті збереглися лише
деякі фрагменти давніх язичницьких вірувань. Більше того, останні зазнали на
собі певного впливу не лише суспільства, а й нових релігій, а тому не постають
у всій своїй первозданній повноті.

Ще одне. Послідовники неоязичництва - це люди сучасного світу, які у
своєму світобаченні надто сильно відмінні від своїх далеких предків.  Рису
цілісності  світогляду  вони  прагнуть  перенести  і  на  язичницькі  вірування,
скомпонувати останні в такий спосіб, щоб вони поставали як єдина релігійна
картина  для  колись  відмінних  у  своїх  віросповідних  виявах  регіонів.
Притаманна  давнім  язичникам  схильність  до  індивідуальної  імпровізації
обрядових  дійств  замінюється  конструюванням  системи  обов’язкових  для
виконання  ритуалів  всіма  неоязичниками.  З’являється  штат  професіоналів-
служителів релігійного культу, наявне прагнення до вибудови язичницьких
храмів, укомплектування, а то й творення якихось “священних текстів” тощо.
З’являються також регіональні і світові центри сучасних язичників з подібним
для історичних релігій штатом керівників і функціональним приписом. Якщо
якісь  конкретні  язичницькі  вірування  з’являлися  стихійно  і  протягом
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порівняно великого проміжку часу, то в неоязичницьких систем є конкретні їх
творці і розпорядники, навіть визначений час їх появи і трансформування.

Найбільше  новшеств  неоязичники  вносять  при  відтворенні  світу
надприродного своїх пращурів. Тут наявна певна штучність і довільність. Вона
виявляється як у створеному деякими неоязичницькими течіями (переважно
генотеїстичними) пантеоні божеств,  так і  у визначенні іншими (назвемо їх
монотеїстичними ) того єдиного бога (тут є і Сварог, і Дажбог, і Перун), від
якого походить і залежить все буття. Спостерігається відхід від природного
підґрунтя  язичництва,  зокрема  майже  зникло  із  світу  надприродного
вшанування Лісовиків, Польовиків, Домовиків і т.п. В цьому виявилося те, що
неоязичництво  поширюється  переважно  як  міський  феномен.  Село
залишається певною мірою байдужим щодо нього.

Українське язичництво як самобутній пласт релігійності нашого народу,
незважаючи на всі тисячолітні потуги християнських церков знищити його або
охристиянити, все ж не відійшло в небуття. Воно зберігалося в усній народній
традиції,  в  охристиянізованих  обрядових  формах,  родинному  житті  тощо.
Воно нині постає як рідновірство. 

Українське язичництво в його періодизації. Нам нині складно, а часто й
неможливо  реконструювати  в  повному  обсязі  віроповчальної  і  обрядової
складових  українське  язичництво  як  релігію.  Як  правило,  якісь  письмові
джерела про цей пласт релігійності не збереглися. Дещо для цього нам дають
пам’ятники  усної  народної  творчості,  які  беруть  свій  початок  ще  з
дохристиянської доби, хоч почали їх записувати лише з ХVІІІ-ХІХ століть і
вони виявилися значною мірою християнізованими. Далеко більше інформації
дають  предмети  матеріальної  культури  –  археологічні  знахідки,  мистецькі
витвори того часу тощо. Дослідники звертаються ще й до виокремлення тих
елементів  давніх  вірувань,  які  були  асимільовані  до  себе  сучасними
релігійними системами. Відтак українське язичництво нині живе у трьох своїх
різновидах:  1.  позаконфесійні  віросповідні  вияви  в  світорозумінні  і
світоставленні, наявні практично у всіх людей; 2. складова тієї двовірності, яка
притаманна  послідовникам  традиційних  релігій;  3  відроджувані  форми
язичницьких вірувань і обрядодій різних рідновірських течій. 

Варто  зауважити,  що  й  самі  язичницькі  вірування  не  залишалися
незмінними, оскільки через них виявлялася значною мірою культура народних
мас. Навіть наші давньоруські письменники не визнавали язичництво чимось
сталим і  прагнули простежити еволюцію прадавніх вірувань своїх предків.
Так, в “Повісті врем’яних літ” під 986 роком вміщено “Промову філософа” –
грецького проповідника, який прибув до Києва, щоб навернути в християнство
князя  Володимира.  Промовець  виокремлює  два  основні  етапи  у  розвитку
язичництва. Якщо перший характеризує поважання людиною навколишньої
природи, то на другому вже з’явилося виготовлення ідолів і вшанування їх
через принесення жертв.
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Інша періодизація  історії  язичництва  вміщена  в  цій  же “Повісті”  (за
Іпатіївським  списком)  під  1114  роком.  Її  автор  подає  міфічний  родовід
єгипетських богів, не переживаючи із-за того, що центральне місце в ньому
посідає  грецький  бог  Гермес,  він  же  –  слов’янський  Сварог.  Після  нього
двадцять років царював його син “именем Солнце, его же наричють Дажьбог”.
Тут  ми  знаходимо  спробу  якоїсь  періодизації  світової  історії.  Якщо  на
початковій стадії  її,  коли люди перебували ще в кам’яному віці  і  панував
колективний  шлюб,  люди  не  знали  єдиного  бога,  то  опісля,  з  появою
моногамної сім’ї і появою чоловіка як її глави, з переходом до обробки металу
з’являється  головне  божество  неба  і  вогню -  Сварог.  Третім  етапом було
соціальне розшарування, виплата данини “царям”.

Історично більш вірогідну періодизацію язичницьких вірувань на наших
теренах знаходимо в  “Слові  св.  Григорія,  изобретено  и толцех о том,  как
первое погани суще языци кланялись идолам и требы им клали; то и ныне
творят”  – пам’ятці  ХІІ  століття.  Тут виокремлюються три головні  періоди
еволюції релігійних уявлень давніх слов’ян: 1) поклоніння берегиням і упирям;
2) поважання Рода і Рожаниць; 3) моління Перунові, Хорсу, Мокоші та Вилам.

Українці  завжди  були  землеробською  нацією.  Постійний  зв’язок  із
землею, зрозуміло, позначився на їхній духовності,  наклав на неї  відбиток
селянськості. Тому культ Землі, землеробської праці є основою світобачення
українського селянина. Земля, яку він називає ненею, в його фольклорі навіть
стоїть над Богом і святими. Згадаймо принагідно тут колядку “Святі орачі”. В
ній  святий Миколай  за  плугом ходить,  святий  Михайло  волоньки  гонить,
Господь-Бог ріллю всіває, Син Божий її зволочає, а Мати Божа їм їстоньки
носить.  Лише  філософія  Землі  українця,  згідно  з  якої  праця  на  ній  є
священною справою, дала  йому можливість включити божественні  сили у
землеробський цикл і не вважати такий хід мислення чимось гріховним.

Неоязичництво  як  видозмінена  первісна  духовність. Нині  світ
переживає  етап  відродження  язичницьких  вірувань.  Кількість  язичницьких
громад неухильно зростає і до того ж у різних країнах. Відома дослідниця
цього  феномену  Анодеа  Юдіт  відзначає,  що  „на  сьогоднішній  день
неоязичництво – це релігія Америки, яка найшвидше розвивається. Фемінізм,
забруднення  довкілля,  спрага  на  практичну  духовність  і  розчарування  в
ієрархічних  світових  релігіях  штовхають  людей  різного  віку  до  релігій  їх
предків…  Неоязичництво  як  світова  і  індивідуальна  релігія  виходить  на
перший  план  сучасної  духовної  культури”.  Тяжко  нині  назвати  кількість
язичників,  зауважує  дослідниця,  бо  ж  із-за  наявних  переслідувань  можна
навіть,  проголосивши  себе  язичником,  втратити  дітей  і  сім’ю.  „Проте,
незважаючи на це, в США виходить 500 язичницьких періодичних видань з
аудиторією від 50 осіб до 30 тисяч. І ці цифри швидко зростають. За моїми
підрахунками, в США як мінімум є один мільйон осіб, які б назвали своєю
релігією  язичництво,  якби  воно  було  включене  до  державного  перепису
населення. Багато людей, дізнавшись, що таке язичництво, заявляють: „Та я
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завжди у це вірив, просто не знав, як це називається”. (Юдит Анодеа. Новое
язычество.  -  М.,  2004.  -  С.  5  -  6).  Відбувається  відродження  язичницької
духовності на фоні домінуючих в світі світської і християнської культури. Але
зауважимо,  що  лінія  успадкування  язичницьких  вірувань  при  цьому  не  є
неперервною.  Язичництво  постає  дещо  у  видозміненому  і  осучасненому
вигляді. Саме тому його називають неоязичництвом.

В чому ж особливість неоязичництва?
Домінування  в  духовному  житті  більшості  народів  світу  історичних

релігій, зокрема християнства, навіть певна співпраця і співпадіння інтересів
Церкви і держави спричинили те, що в їх свідомості і побуті уціліли лише
деякі фрагменти давніх язичницьких вірувань. Більше того, останні зазнали на
собі певного впливу не лише суспільства, а й нових релігій, а тому вже не
постають у всій своїй первозданній повноті.

Ще одне. Послідовники неоязичництва - це люди сучасного світу, які у
своєму світобаченні надто сильно відмінні від своїх далеких предків, далекі від
господарчої  сфери їх  зайнятості.  Рису  цілісності  світогляду  вони прагнуть
перенести і на язичницькі вірування, скомпонувати останні в такий спосіб,
щоб вони поставали як єдина релігійна картина для колись відмінних у своїх
віросповідних виявах регіонів. Притаманна давнім язичникам схильність до
індивідуальної  імпровізації  обрядових  дійств  замінюється  конструюванням
системи  обов’язкових  для  виконання  ритуалів  всіма  неоязичниками.
З’являється  штат  професіоналів-служителів  релігійного  культу,  наявне
прагнення до вибудови язичницьких храмів, укомплектування, а то й творення
якихось “священних текстів” тощо. З’являються також регіональні і світові
центри  сучасних  язичників  з  подібним  для  історичних  релігій  штатом
керівників  і  функціональним  приписом.  Якщо  якісь  конкретні  язичницькі
вірування з’являлися стихійно і протягом порівняно великого проміжку часу,
то в неоязичницьких системах є конкретні їх творці і розпорядники, навіть
визначений час їх появи і трансформування.

Та ж Анодеа Юдіт визначає неоязичництво як „сучасний соціальний і
релігійний  рух,  що  ґрунтується  на  реконструйованих  і  адаптованих
політеїстичних  природних  релігіях  наших  предків…  Неоязичництво  –  це
релігія, яка поєднує світ міфологічний і світ реальний, небо і землю, життя і
смерть,  особистість  і  всесвіт.  Це  інклюзивна,  а  не  ексклюзивна  релігія,
життєлюбива,  а  не  самозречнювальна,  циклічна,  а  не  прямолінійна.
Язичництво має більшу схильність до досвіду, а не до віри, до любові, а не до
страху” (Там само. - С. 6 - 7). 

Язичництво українців. - не минущий феномен. Українське язичництво
як  самобутній  пласт  релігійності  нашого  народу,  незважаючи  на  всі
тисячолітні потуги християнських церков знищити його або охристиянити, все
ж  не  відійшло  в  небуття.  Воно  зберігалося  в  усній  народній  традиції,  в
охристиянізованих обрядових формах, родинному житті тощо. 
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Відродження українського язичництва  як  окремої  релігійної  системи,
відмінної від християнства й інших історичних релігій, відбулося в середині
минулого століття.  Велика заслуга в цьому професора Володимира Шаяна,
який  все  своє  життя  присвятив  очищенню  духовної  скарбниці  українців,
поверненню їх до своєї Рідної Віри. Перша громада рідновірів з’явилася серед
українців діаспори в Канаді у 1981 році. В Україну ідеї відродження Рідної
Віри проникли лише десь 10-15 років тому. Із  США на українські  терени
також було занесено рунвірство, творцем якого постав Лев Силенко (Див.:
Колодний А.М.  Рідна Українська Національна Віра  (РУНВіра).  -  К.,  2002;
Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. - К., 2005).

Аналізуючи українське неоязичництво (часто зване ще як рідновірство)
у різних його конфесійних виявах (Рідна Віра, Собор Рідної Православної віри,
Родове вогнище Рідної Православної Віри, Великий Вогонь, Рідна Українська
Національна Віра та ін.), я б означив ще раз такі його особливості:

1. Українське  неоязичництво  загалом  є  не  відтворенням  давнього
українського  язичництва,  а  скоріше  його  реконструкцією,  що  дає
підставу говорити про нього не як про неоязичництво, а як про нове
язичництво.

2. Всі неоязичницькі конфесії зорієнтовані на відродження і відтворення
автохтонного українства, яке ще міцно збереглося в обрядово-побутовій
сфері українського села.

3. Неоязичницькі  рухи  і  їх  громади  постають  насамперед  як  форма
організації  національно-свідомої  української  інтелігенції,  яка  в  такий
спосіб прагне відродити, зберегти й утвердити національну духовність.
Проте  українське  селянство,  перебуваючи  в  історичній  сплячці,  не
сприйняло неоязичництво, хоч воно є й ближчим до його традиційних
форм світобачення і світоставлення.

4. Заслуга  неоязичників  в  тому,  що  вони  привернули  увагу  до
національних святинь, виробили загалом дцієву систему національного
виховання.

5. Всі неоязичницькі течії в той чи інший спосіб сакралізують Україну і
висловлюють припущення про її місійне покликання.

6. Неоязичництво  зорієнтоване  на  забезпечення  людям  повноцінного  і
гармонійного земного життя.

7. Більшості засновників і керівників неоязичницьких течій характерним є
устремління до самосакралізації.

8. Віроповчальні системи всіх неоязичницьких течій характеризує певна
штучність, довільність при їх формуванні.

9. Конфронтаційність  рідновірців  щодо  християнства,  войовнича
антихристиянськість змінюється поміркованістю, толерантністю щодо
цієї світової релігії і навіть бажанням співпраці в ряді питань.

10.Якщо українське  язичництво  у  своїх  віроповчальних  і  обрядодійних
складових  поставало  стихійно,  то  його  неоязичницькі  вияви
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формуються усвідомлено, часто на фантазійній основі,  ніж на основі
опрацювання збережених язичницьких пам’яток.
Про всі означені вище рідновірські течії часопис „Релігійна панорама”

видруковував окремо інформації в Сторінці конфесії, а тому я не бачу потреби
тут повторюватися.  Вони написані переважно керівниками цих конфесій, а
відтак не містять якихось необ’єктивних матеріалів про них. 

При розгляді історії релігії в Україні ми часто ще йдемо за нав’язаними
православно-богословськими оцінками її, нехтуючи неоправдано при цьому
порівняльно-історичним  підходом  до  аналізу  явищ.  А  між  тим‚  коли
припустити, що Володимирова реформа язичництва початку 80-х років X ст.
мала б успіх‚ то чи можна з впевненістю сказати, що язичництво не було б у
нас  на  тому  ж  самому  рівні,  якого  пізніше  досягло  православ’я  –  рівні
ідеологічного  захисника  влади?  В  такому  разі  в  язичництві  від  його
природності як релігії залишалося б з кожним століття все менше і менше. Це
ми маємо й в РУНВірі. 

До  того  ж,  функціонуючи  в  поліконфесійному  середовищі,  їй  слід
рахуватися  з  реаліями релігійного  життя,  визнавати  те,  що історію заднім
числом не перепишеш, а її даність (навіть ту, що є) можна повернути на шлях
служіння Україні, українському народу в цей складний час одержаного ним
останнього шансу на національне виживання. Не відштовхувати слід рунвірам
від себе українців-християн (подеколи навіть в образливій формі), а шукати
шляхи до співпраці з ними в ім’я спільної мети, яка зветься УКРАЇНА.

в) Вихідний етап розвитку українського рідновірства. -  спільнота
“Православ’я”.

У становленні українського неоязичництва відповідно до розуміння в
ньому світу божеств я б виокремив три етапи його..

Відродження  нашого  язичництва  як  окремої  релігійної  системи,
відмінної від християнства й інших історичних релігій, відбулося в середині
минулого століття. Велика заслуга в цьому належить професору Володимиру
Шаяну  (1908-1974),  який  все  своє  життя  присвятив  очищенню  духовної
скарбниці українців від всього привнесеного до неї часом, поверненню їх до
своєї  Рідної  Віри.  Перша  громада  рідновірів  з’явилася  серед  українців
діаспори в Канаді  у  1981 році.  В 1987 році  учні  і  послідовники В.Шаяна
видрукували збірку його праць “Віра предків наших”.

В Україну ж ідеї відродження Рідної Віри проникли лише десь 10-15
років  потому.  У  1993  році  в  Києві  з’явилася  перша  громада  Українських
Язичників  “Православ’я”.  Її  волхвиня  Зореслава  (в  мирі  –  доктор
філософських наук Галина Лозко), ґрунтуючись на текстах культової пам’ятки
українського язичництва “Велесової Книги” (далі – ВК) та народних правилах
моралі  уклала  Символ  Віри  та  Застороги  нащадкам.  Основи  віровчення
Української Віри викладені нею у “Волховнику” і в молитовнику “Правослов”.
Рідна Віра  ґрунтується на  язичницькому розумінні  Бога  як  багатопроявної
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сутності, що реально постає у вигляді багатьох імен богів. “Бог в Українській
Вірі іманентний, - пише Г.Лозко. - Він у всьому живому, він – Пращур, Батько,
друг,  а  не  караючий суддя,  боги  й  Богині  мають свою чоловічу і  жіночу
сутність. Людина – частинка Бога. Вона може знайти в собі божественні риси,
сили, таланти, мудрість, якщо навчиться слухати Природу і жити в злагоді з
нею”.

Віровчення рідновірів чітко виокремлює три сфери буття – Праву, Яву і
Наву.  Права  постає  в  ньому  як  універсальний  космічний  закон,  за  яким
невпорядкований  стан  (хаос)  перетворюється  в  гармонійно  упорядкований
Всесвіт (Космос). Відтак Права, “невідомо уложена Дажбогом” (ВК 1), керує
Всесвітом  і  ритуалом.  Вона  визначається  не  ззовні,  а  із  самої  себе  (із
середини). Саме Права визначає все, включаючи і саму себе. “Навіть діяння
Богів є окремими проявами Прави, яка регулює рух Сонця та планет, дощ,
життя рослин, тварин, людей”, - відзначає Волхвиня. Саме тому, як це пише
Велесова Книга, вчення про Праву тісно пов’язане з поняття Яви і Нави: “Ява
текуща, а творена в Праві, Нава бо є по тій: до тої є Нава, і по тій є Нава, а в
Праві ж єсть Яв”. Відтак, згідно з язичеським віровченням, життя Яви дається
Богами Прави, після нього і перед ним є Нава (смерть, ніщо, вічність), а в
Праві є Ява (час, тимчасовість).

Кругообіг душ в цих трьох світах відбувається подібно до кругообігу
води  в  природі.  Ця  триєдність  буття,  як  зазначає  волхвиня  Зореслава,
відображена в символічній ідеї священного Дерева Життя. Його коріння, що
сягають підземних глибин (світу Нави – світу Предків) – це коріння нашого
Роду. Стовбур і гілки Священного Дерева уособлюють проявлене буття – світ
живих  людей  (світ  Яви).  Корона  й  листя  священного  Дерева  є  житлом
володарів  вищого  світу  –  світу  Прави,  тобто  світу  Богів,  які  правують
Всесвітом, та героїв, які загинули за свій народ і відішли до Сварога, щоб
отримати нове втілення. При взаємодії небесної і  земної сил народжується
третя – синівська сила. Так у триєдності буття постає Рід, зникають міжчасові
рамки минулого, теперішнього і майбутнього, створюючи єдність народу як
цілого (Див.: Лозко Галина. Українська Віра –Українське язичництво – етнічна
релігія українців// Релігійна панорама. - 2001. - № 8-9. - С. 99 – 105).

Однією з головних засад Рідної Віри є віра в божественне народження,
що  грунтується  на  легендах  про  кровну  спорідненість  русичів-українців  з
Богами. Так, в “Слові о полку Ігоревім” говориться про русичів як “Дажбожих
внуків”,а віщого Бояна як “Велесового внука”. Згідно “Велесової книги” Боги
Прави  є  “нашими  Праотцями,бо  ж  се  ми  походимо  від  Дажбога  і  стали
славними від славлення богів наших”, “боги наші суть великі родичі” ( ВК 24-
в та 33). Русичі у “Велесовій книзі” також називають синами Перуна, внуками
Сварожими, дітьми Сонця, Сонячними родичами, синами творця. Зрозуміло,
що  така  віра  виховує  гордість  за  своє  походження,  почуття  національної
гідності й людську самоповагу взагалі.
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Як  і  будь-якій  іншій  релігії,  українському  язичництву  притаманний
світоглядний дуалізм, проте він у ставленні до протилежностей – добра і зла,
дня  і  ночі,  вогню  і  води,  чоловіка  і  жінки  -  якісно  відрізняється  від
витлумачення цього світовими релігіями. Язичник не наголошує на якомусь
поборюванні в цьому протистоянні,  розглядає співіснування обох начал як
нерозривну єдність, що формує гармонію Всесвіту. У “Велес Книзі” зокрема
сказано: “Це не може бути іноді, якщо хтось не втримався б і сказав нерозумне
про  Чорнобога,  а  інший  у  радогощах  про  Білобога”  (ВК  22);  “Білобог  і
Чорнобог перуняться (б’ються – А.К.) і тим Сваргу (Небо – А.К.) тримають,
аби світу не бути повеженому” (ВК 11а).

Головною засадою свого  життя  і  побуту язичники вважають єдність
природного і духовного. Тому вони не визнають чернечу аскезу, відречення
від світу,  бо ж нехтування тілом призводить і  до занепаду духу. “Боги не
бувають лише добрими чи злими, - пише Г.Лозко,- вони завжди відповідають
на вчинки людей: добра поведінка завжди приносить добро, зла – шкоду”.
Наприклад, прийшовши до лісу, язичник молиться Лісовику, приносить йому
пожертву. Це зобов’язує його шанувати природу і не чинити шкоди рослинам.
При цьому молитва до Лісовика, як своєрідна медитація, налаштовує язичника
на доброзичливі взаємини з лісом. Останнє має виявлятися в поміркованому
споживанні лісових багатств, бережливому ставленні до лісу, бо ж безумне
знищення природи може обернутися екологічною катастрофою.

Віра  в  потойбічне  життя  людської  Душі  сформувалася  ще  в
трипільському суспільстві й закріпилася в арійські часи (десь близько другого
тисячоліття  до н.е.).  Згідно поглядів  язичників,  Душа є причиною думки і
життя в тій істоті, яку вона одухотворює. Вона володіє свідомістю і волею
тілесного господаря в минулому й теперішньому. Матеріально Душа пов’язана
із зрачком ока,  з  пульсацією серця і  легенями. Українці-рідновіри вірять у
безсмертя Душі. Його вони пояснюють постійним обертанням її через світи
Прави  (  Боги  посилають  Душу  на  Землю),  Яви  (отримання  тіла),  і  Нави
(скидання тіла і перехід Душі до царства Предків – на Луки Сварожі. Після
смерті тіла - свого Богом даного одягу - кожна Душа знову повертається до
Сварога. З врахуванням цього у рідновірів існує звичай священної сорочки, з
якою вони здійснюють цілий ряд обрядових дійств протягом земного життя
людини.

Головним гаслом українських рідновірів є: Україна-Рідна Земля, Рідна
Мова та Рідна Віра.  Зрозуміло, що ці  ознаки етнічної  релігії  можуть бути
відроджені  лише  представниками  українського  етносу,  бо  ж  як  світові
структури, так і представники інших етносів на її теренах сущі, не зацікавлені
у відродженні названих етнічних цінностей, а відтак вдаються до релігійної
уніфікації, творенні чогось далекого від українства. 
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г) РУНВіра як рідновірський монотеїзм.
Другим етапом у розвитку українського рідновірства постала поява й

порівняно інтенсивний розвиток РУНВіри. 
РУНВіра  –  цим  буквосполученням  позначається  одна  із  найбільш

поширених в Україні рідновірських течій, яка була заснована Левом Силенком
у 1965 році в українській діаспорі Америки. Повна назва конфесії – Рідна
Українська Національна Віра. Як віросповідання, вона не тотожна Рідній Вірі,
оскільки ґрунтується на інших світоглядно-релігійних та обрядових засадах.
Це й служить основою того протистояння, яке нині спостерігається між ними. 

Якщо рідновіри прагнуть відродити витокові язичницькі форми давньої
релігійності  українців,  то рунвіри приймають реформовану Л.Силенком на
принципах стандартів монотеїстичних світових релігій давньоукраїнську віру.
Якщо  рідновірство  є  природною  релігією,  то  рунвірство  є  вже  штучним
релігійним витвором. Воно не має такої глибокої традиції в історії українства
як рідновірство.

То ж і не дивно, що останнім часом послідовники Л.Силенка прагнуть
внести деякі доповнення до своєї віроповчальної системи, обрядових дійств з
метою в такий спосіб включити до останніх дещо із багатої скарбниці давньої
духовної культури українського народу.

Як рунвіри, так і рідновіри вважають, що християнство є чужою вірою
для українців, бо ж воно не добровільно, через свідоме освоєння з переконання
проповідей місіонерів було прийняте їх давніми предками, а силою нав’язане
шляхом масового  охрещення  їх  князем Володимиром у  988  році.  “Ті,  які
посвятотатському  глаголять,  що  кияни  з  радістю  приймали  чужу  віру,
глумляться  над  гідністю  киян”,-  відзначає  Л.Силенко  (Наука  Рідної
Української Національної Віри. - К., 1996. - С.37). А оскільки жодна чужа віра,
як  і  чужа  мати,  не  може  замінити  рідну,  то  українці  мають,  зрештою,
повернутися до своєї витокової духовності, бо ж, молячись до “Бога Ізраїлю”,
вони тим самим віддають чужій землі свою духовну силу й енергію, яка так
необхідна Україні. Обстоюючи таку думку, рунвіри при цьому посилаються на
слова Ісуса, який закликав євреїв: “Люби Господа Бога свого”. Свого, а не
чужого !

 Перший Собор представників громад РУНВіри відбувся 5-6 серпня 1972
року  в  Чікаго.  З  доповіддю  “Українська  Духовна  Революція”  на  ньому
виступив Лев Силенко. Цей Собор затвердив ті Закони, які стали основою
духовного та організаційного життя вірних громад конфесії. Учасники Собору
одноголосно  заявили,  що  “ми  не  визнаємо  жодних  поганських  чи
непоганських богів, тобто ми не є визнавцями многобожжя (політеїзму)” (Що
українець повинен знати? –С. 28 ).

Відтак РУНВіра не є в прямому розумінні неоязичництвом. Лев Силенко
заснував нову монотеїстичну релігію, яка одержала ним же дану назву Рідна
Українська  Національна  Віра,  а  останнім  часом  названа  деякими  її
послідовниками “Силенковою вірою в Дажбога”. 
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Проте з самого початку своє вчення Силенко називав "Рідною Вірою"
(можливо, що ця назва з’явилася у нього під впливом вчення В.Шаяна). Коли
ж це поняття почало повсюдно ширитися в діаспорі, то воно приглянулося
також  і  тамтешнім  православним  й  греко-католицьким  отцям,  бо  ж
підкреслювало значимість для українства обстоюваних ними конфесій. Вони
почали користуватися ним для позначення свого віровчення. Відзначаючи той
факт, що ці християнські Церкви мають для українців не рідне, а іноземне
походження, і що називати чуже рідним - аморально (до того ж, воно і не є
національним), Силенко став позначати своє вчення абревіатурою РУНВіра.
Так з’явилася та назва Дажбожої віри – Рідної Української Національної Віри,
яка нині стала загальнозначимою для неї.

Відповідаючи на питання, для чого українцям потрібна віра в Дажбога,
Силенко  зауважив,  що  в  українців  дуже  низький  інстинкт  спільнотної
зрідненості й самозбереження. Тому, "щоб українці вижили як національна
спільнота,  їм  потрібно  відбудувати  силу  інстинкту  національного
самозбереження”.  В  цьому,  на  думку  Л.Силенка,  їх  може  порятувати  й
оздоровити тільки віра в Дажбога.

Основи силенкового віровчення подаються в написаній ним книзі під
назвою  “Мага  Віра”.  Її  зміст  і  структура  зумовлені  підзаголовком
"Співвідношення віри, науки, філософії і релігії". Автор книги прагне подати
історію України, основних сфер культури її народу в контексті всесвітнього
історичного процесу, становлення людської цивілізації взагалі.

 Корені свого вчення Лев Силенко знаходить ще в добі Трипілля, де були
започатковані,  як він наголошує, “перші вогнища європейської цивілізації”.
“Мага Вірі” стверджує, що “на берегах Священного Дніпра оформився тип
Білої Людини, її образ, її мова. Тут самоутвердилася хліборобська Трипільська
культура”. Саме тут і з’явилися перші розуміння Бога.

Обстоюючи ідею походження білої раси індоєвропейців з кореня, який
складало населення Оріяни-Праукраїни, і виводячи першооснови релігійних
понять і всі монотеїстичні релігії з вірувань древніх предків українців-оріян і
створеної ними філософії "Вед", Силенко водночас наголошує на тому, що
основною  причиною  історичної  трагедії  українства,  яка  призвела  до
негативного балансу у його відносинах з іншими, зокрема сусідніми етносами,
до  порушення  природного  розвитку  суспільства  наших  предків  було
прийняття народом України-Руси насильницьким шляхом нав’язаного йому
князем Володимиром візантійського християнства. Останнє підірвало духовні
сили українців, знищило високу, світової ваги їхню давню культуру, завдало
нищівного удару по українській державності.

 Всі незгоди на історичному шляху українського народу Лев Силенко
вбачає  в  тому,  що  він  втратив  свою  рідну  віру,  підпорядкувався  чужим
релігійним авторитетам. Християнство не об’єднало українців на боротьбу з
монголо-татарською  навалою,  не  стало  духовним  стрижнем  протистояння
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нашого етносу агресивним і  ворожим експансіям сусідніх держав,  зокрема
Московії і Польщі.

На думку Л.Силенка, цей несприятливий для нашого народу розвиток
історичного процесу може зупинити лише Українська Духовна Революція, яка
призведе  до  утвердження  в  Україні  Рідної  Віри.  “Українська  Духовна
Революція, - пише він в "Мага Вірі", - ознаменовує відхід Українського народу
від жертовників чужовір'я (від юдейської секти, тобто від християнізму греко-
римської інтерпретації, від комунізму московської імперської інтерпретації).
Українська Духовна Революція йде, як сонячне світання, під прапором Рідної
Української  Національної  Віри"  (Мага  Віра.  -  С.925).  Для  її  здійснення
українці не повинні орієнтуватися на Європу чи Індію, а лише самі на себе‚ бо
ж там, де є Україна,  саме й знаходиться центр Планети.  "Нам, українцям,
вистачає свого розуму і своєї душі, щоб ми були творцями своїх духовних
цінностей, самобутніх і світлих як Сонце". 

Засновуючи монотеїстичну релігію‚  Л.Силенко змушений був значну
увагу приділити світоглядним питанням, зокрема таким, як створення і буття
світу,  місце  людини  у  ньому,  а  також  проблемам  формування  обрядово-
культової сфери та ін. 

Його погляди не позбавлені оригінальності‚ хоча й не є невразливими 
Насамперед слід чітко усвідомити, що вчення РУНВіри не є в повному

розумінні неоязичництвом, як це часто ще про нього пишуть, ототожнюючи
рунвірів з рідновірами. В останніх є багато оповідань про численних богів і
напівбогів. Їх міфологія політеїстична. У рунвірів є лише один бог з ім’ям
Дажбог.  З  нього ніхто не робить ікони чи ідолів,  щоб їй поклонятися,  не
складає оповіді про якесь його земне життя, як це має місце в Біблії. 

Будучи різновидом монотеїстичної релігії‚ РУНВіра дає насамперед своє
розуміння Бога. Останній в неї постає як вічність і безмежність. “Дажбоже мій,
- читаємо в “Мага Вірі”. - Ти є в усьому і все є в Тобі, і Правда живе в Тобі, як
серце в тілі, і Безмежність живе в Тобі, як Світ у Вічності. Ти – Душа душі
всюдисущого і завждисущого життя, Дажбоже мій!” (Мага Віра. - 52: 2, 5). Лев
Силенко вчить, що Світ - у Богові , а Бог - у Світі. "Світ не родився - Світ вічно
був,  є  і  вічно  буде  Світом.  Дажбог  -  енергія  світу  вічна,  незнищима,
всюдисуща”.

Слово "Дажбог" складається з двох санскритських слів: "Да", що означає
"дати", "даючий", "датель", і "ба", що значить "буття". Відтак, Дажбог - це
датель  буття,  життя.  Дажбог  -  Свідомість  (самоволодіюча  сила)  Світу.
Дажбожа  сила  –  “вічна  незнищима  енергія,  першооснова  несвідомого  і
свідомого буття". Ця сила діє всюди, у всіх галактиках і метагалактиках, в мені
і  тобі.  Без  неї  не  було  б  життя  на  Землі,  а  сама  вона  також  народжена
Дажбогом. Її єство має божественне походження.

В  працях  Л.Силенка  можна  знайти  величезну  кількість  епітетів  і
характеристик, якими він наділяє Дажбога. Він є водночас Любов і Правда,
Воля і Дія. Разом з тим “Дажбог – це Світло, без Світла немає життя. Ми
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прийшли з Світла і відходимо у Світло” (Святе вчення Пророка й Вчителя
Лева Силенка. - Оріяна. 1995. - С. 155). 

Силенко вважає питання створення Світу кимось взагалі некоректним.
Легенди про це, як він зауважує, є у "Ведах" і "Біблії". Але Світ вічно був
Світом.  Проте  водночас  без  Дажбога  Світ  не  може  бути  Світом.
Всюдисутність Дажбога проявляється, на думку Силенка, у відчутті кожною
людиною його наявності в своїй душі, у бутті свого серця, в сутті свого єства.
Багатопроявленість Дажбога вбачається в тому, що він водноас діє як жіноча
суть в жіночому світі і як чоловіча – в човічному, а також в тому, що його дія
водночас відноситься як до тваринного, так і до рослинного світів. 

Силенко неодноразово наголошує на тому, що Бог є один. Водночас
кожний конкретний народ має право називати і розуміти його по-своєму й
визнавати при цьому таке право за іншими народами. "Бог - справедливий
Господь, - відзначає Силенко. - Він кожному народові дав право мати свою
віру,  своє  розуміння  Бога,  свою  культуру  (обрядність),  свою  мораль
(звичаєвість).  Ніякий  народ  не  має  права  своєю свідомістю поневолювати
свідомість іншого народу, силою вогню, меча, вмовляння навертати його на
шлях  іноземної  духовності".  Будучи  національною  релігією,  РУНВіра  не
призначена  на  експорт.  Їй  не  притаманна  ворожість  щодо інших релігій  і
віруючих. Вона може з ними вільно і толерантно співіснувати.

РУНВіра утверджує активний спосіб життя і в цьому вона близька до
язичництва.  “Щастя  не  падає  з  неба,  людина  -  його  творець”,  -  зауважує
Силенко.  Щасливим  життям  живе  та  людина,  яка  має  постійні  клопоти  і
справи, волю й бажання їх перемагати. Життя – це праця, а праця – це щастя,
яке  дає  можливість  людині  показати  свої  здібності.  Саме  вартісна  праця
робить  людину  значимою.  РУНВіровське  вчення  наголошує  на  тому,  що,
живучи на Землі, людина має думати про земне. “Коли підеш на Небо, будеш
думати про небесне. Ще ніхто з померлих не повернувся з Неба на Землю і не
розказав,  як  там є”,  -  відзначає  Вчитель.  Тому,  як  це  слушно вважає Лев
Силенко,  працюючи на свою мету,  людина продовжує цим свій вік,  бо ж
“тільки  там  є  життя,  де  є  творча  дія”.  Згідно  із  силенківським  вченням,
бездіяльні  люди самі  себе  позбавляють світлого кола життєдайної  радості.
“Красиво прожив роки той, хто у праці відчув приємність і натхнення”. Ці
рунвірівські  принципи  моралі  явно  дисонують  із  біблійним  вченням  про
суєтність земного життя і молитовне очікування якогось раю на небі, якого, як
сказав Тарас Шевченко, “немає, немає”.

Лева Силенка хвилювало явно приспане християнством рабське життя
українця.  Він пише: “Брате,  коли ти сам в собі переможеш раба,  сам себе
пізнаєш, організуєш, тоді тебе ніхто не переможе! Перемогти в собі рабське Я і
розвинути в собі  якості  вільної  людини, о,  яка це могутня Перемога! Але
вільна  людина  –  це  не  вільний  бунтар,  самолюб-свавільник,  який  своє
збунтоване Я ставить понад все. Вільна людина є та, яка збагачена вищими
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жаданнями.  З  вільної  духовності  родиться  вільна  людна”  (Інтерв’ю  Лева
Силенка // Україна. - 1994. - №7).

 Згідно з вченням Силенка‚ спочилий сповідник РУНВіри відходить у
вічність  народного  Єства  -  Царство  Духа  Предків  Рідних.  Саме  в  ньому
закодоване Минуле, Сучасне і Майбутнє Народу України-Руси. Але людина не
смертна.  Її  доля  чимось  нагадує  долю пшеничного  зерна,  яке,  попавши в
землю, не вмирає, а продовжує жити в новому колоскові. А позаяк всяке тіло
(свідоме  чи  несвідоме)  підпадає  під  дію  цього  закону  зміни,  такого
перетворення, щоб знову жити, то смерті, власне, немає, а старість людини є
часом її повної зрілості. "Народження дитини - це оновлення старого тіла. А
тому тіло внука має ті притаманності, що й тіло діда, який відійшов у Царство
Духа Предків Рідних", - наголошує Лев Силенко. 

Саме  такий  хід  мислення  дозволив  Вчителю  заявити,  що  "Предки
передали нам свою вроду, свою вдачу, мову і віру, притаманності ген своїх. У
Єстві,  яке  формувалось  280  поколінь  на  берегах  рік  України-Руси  (від
Трипілля починаючи), сьогодні живе наше Єство - суть нашого "Я". Ми, на
думку Л.Силенка, є нашими Предками, а наші Предки - це Ми.

Обстоюючи  думку  про  дворазове  народження  людини  -  тілесне  і
духовне, РУНВіри наголошують на тому, що життєві успіхи людини залежать
насамперед від правильності її духовного становлення. Важливу роль в цьому
покликані  відіграти  втілені  кожним  рунвістом  у  своє  щодення  об'явлені
Силенком  Сім  Законів  Правильного  Життя.  Ці  Закони  включають:
1.Правильне мислення (Воля, Мета, Відвага). 2. Правильне хотіння (Любов,
Справедливість,  Послідовність).  3.Правильне  виконання  (Відповідальність,
Точність,  Дисципліна).  4.  Правильне  ставлення  до  себе  (Повноцінне  "Я",
Незалежне "Я",  Узгоджене "Я").  5.  Правильне харчування (Якісна пожива,
Національне вариво,  Обрядність).  6.  Правильну любов (Співпереживання  і
Жертвенність,  Ненависть  і  Ощадність,  Душевна  краса  і  Вірність).  7.
Правильну віра  (Природне  її  народження,  Блаженне розуміння,  Правильне
призначення).

Основні принципи свого віровчення Лев Силенко в афористичній формі
передав у викладених ним в "Мага Вірі" сімнадцяти Заповідях, а саме:

1. Розумій і люби Бога по-рідному.
2. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.
3. Самовдосконалюй розум, душу і тіло.
4. Вір у себе.
5. Люби родичів своїх.
6. Виховуй дітей своїх у дусі Рідної Віри.
7. Шануй духовність Предків своїх.
8. Шануй свята Рідної Віри.
9. Не самозабувайся на чужині.
10.Не обмовляй.
11.Живи для добра Вітчизни.
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12.Будь правдивим свідком.
13.Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі.
14.Не люби ворогів народу твого. Не будь рабом.
15.Не лишай у біді приятеля твого.
16.Не зневірюйся.
17.Люби дітей свого і чужого народів.

Згідно із силенківським вченням, всі віри, які навчають людину любити
іншу людину, вірити в Бога‚ є правдивими, хоч і по-своєму. Тому ніхто не
повинен їх переслідувати. “Немає віри кращої чи гіршої… Ніяка віра не впала
з  неба,  -  вчить  Л.Силенко.  -  У  вірі  (початковій  чи  високорозвинутій  )
закодована  вдача  та  історія  духовного  розвитку  народу.  І  пророк,  який
проголошує  заповіді  Божі,  втілює  в  собі  притаманні  його  народу  гени”
(Силенко Лев. Станьмо архітекторами свого щастя // Голос України. - 1992. -
27 травня ).  На питання: ким українець повинен бути ? звучить відповідь:
“Українець повинен бути українцем. Так само, як єврей – євреєм, японець –
японцем,  а  індієць  –  індійцем.  Коли житимемо по вірі,  то  матимемо свій
український шлях життя і спасіння. Самонародиться в душі нашій незалежне
національне “Я” ( Там само).

В “Мага Вірі” говориться, що ми, українці, повинні бути самими собою,
а не безликим населенням без почуття національної гідності.  “Маємо бути
нацією, а не зденаціоналізованою юрбою”. Євреї, щоб бути самими собою, не
сприйняли  реформовану  і  підкинуту  їм  Ісусом  Христом  їх  же  релігію,
“відкинули реформування ним віри Мойсеєвої”. Вони навіть погодилися на
страту  його за  це.  А це  тому,  що мудрі  євреї  чітко усвідомили,  що коли
визнають науку Ісуса Христа, то ніколи не стануть вільним народом.

Своє покликання рунвіри вбачають не в зневажанні якоїсь із наявних в
Україні релігій, а в тому, щоб довести українцям, що вони не є якимсь гіршим,
ніж інші‚ народом. "Філософією рабства" називає Силенко твердження, що без
чужої‚ запозиченої від інших народів віри вони не можуть бути віруючими. "Я
вірю, що для Українців розум український є вистачаючим, - пише він. - І склад
душі  української  багатий  емоціями,  енергією,  благородством.  Головне  -
збагнути: щоб МИ були МИ, нам потрібна нова філософія життя. Ми повинні
по-новому ставитися до себе й до сусідів" (Святе вчення. Силенкова віра в
Дажбога. - С. 236 ).

Згідно із силенківським вченням цілісна духовна суть народу існує лише
тоді, коли відсутнє розмежування національного і релігійного. Українською
любов'ю треба  і  можна  любити  Україну,  наголошує  Вчитель,  а  не  греко-
католицькою чи греко-православною. Чим вища національна свідомість, тим
тяжче народ іноземними релігіями роз'єднати, знесилити, протиставити.

Проте, розглядаючи РУНВіру як єдиновірний шлях українців до самого
себе,  свого  національного  Я,  Силенко  змиряється  з  тим,  що  в  Україні
християнство є і буде, бо ж є і будуть люди, розум і душу яких воно повністю
задовольняє. Але це задоволення відбувається своєрідно. Адже українці, як це
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зауважує Силенко в "Мага Вірі", є християнами тільки за назвою. “За складом
же своєї психіки вони були і завжди будуть рідновірами (життєрадісними,
розспіваними  дітьми  Матері-Природи).  Українці  залюблені  в  Природу,
обожнюють її і до її явищ ставляться як до добродіїв” (Там само. - С.113).

Рунвіри  вшановують  лише  образ  Батька  Оря  і  Матері  Лель.  “Наші
Родоначальники  –  Тато  Орь  і  Мати  Лель  –  започаткували  Першу  епоху
Трипільської хліборобської культури і цивілізації, - пише часопис “Самобутня
Україна”, - і це було на території України 6500 років тому. Символізуючи це,
на  образі  Мами  Лель  біля  її  стіп  стоять  колоски,  а  біля  Тата  Оря  стоїть
первоплуг. Орь був першим орачем (Орем). Звідси – оріяни, Оріяна”. Відтак
Л.Силенко “віднайшов нам рідних Родоначальників і тепер ми не будемо йти
на лого Авраама” (Самобутня Україна. - 1988. - № 263-264. - С. 2292.).

Емблемою РУНВіри є тризуб (або трисуття) в обрамленні сонячного
проміння.  Але святе  знамено Дажбоже Л.Силенко називає  не  Тризубом,  а
Трисуттям.  А  це  тому,  що,  згідно  із  світоглядом  наших  Предків,  у  світі
Людини діють три Головні Суті: Яв – світ явний, матеріальний; Нав – світ
навний, духовний; Прав – світ правил матерільного і духовного життя. Щоб
Людина була успішною, гармонійною у своєму житті, вона повинна жити так,
щоб між Тілом і  Духом була  керована  певними Правилами узгодженість.
Трисуття було божественним знаменом у трипільців, що засвідчують чисельні
археологічні  знахідки.  “  В  цій  емблемі  говорить  Лев  Силенко,  -  втілений
заповіт наших предків, який має немеркнучий зміст: розумними правилами
(законами)  самовдосконалюй духовну  і  тілесну  силу  –  і  переможеш сили
темряви й сам ощасливишся добром” (Силенко Лев. Станьмо архітекторами
свого щастя // Голос України. - 1992. - 27 травня).

Трисуття  як  знамено  Дажбоже  є  обов’язковою  належністю  Святинь
РУНВіри.  Воно  знаменує  Точність,  Порядок,  Організованість,  духовну
самодисципліну і Три основи - Яв (матеріальний світ), Нав (духовний світ) і
Прав (Правила існування духовного і матеріального світів).

Обряди  РУНВіри  просякнуті  національним  духом.  Проводячи
богослужіння,  рунтати  згадують  Прабатька  українського  народу  Арія,
Заратустру,  Анахарсіса,  Таргітая,  Будду,  Аттілу,  Олега  Віщого,  князя
Святослава  Ігоревича,  його  сина  Ярополка,  Данила  Галицького,  козацтво,
гетьманів, січових стрільців, воїнів УПА, а також видатних діячів українського
духу.  -  Г.Сковороду,  Т.Шевченка,  Л.Українку,  І.Франка,  Ю.Шаргея
(Кондратюка)  та  С.  Корольова.  Під  час  проведення  ритуалів,  поряд  з
молитвами  Дажбогу,  гімнами-прославляннями  його,  звучать  популярні
українські народні пісні та думи, вірші Т.Шевченка та інших знаних в Україні
поетів.

 РУНВіра  виступає  за  переосмислення  побутуючих  серед  українців
колядок, щедрівок, веснянок, оскільки вони мають лише рідну форму, а зміст у
них –  чужий.  “У них славиться Віфлеєм,  Єрусалим,  Йордан,  звеличується
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чужа духовна культура, - зазначає Л.Силенко, - Тому їм треба повернути наш
зміст – славлення Природи України, воїнів-богатирів хліборобства”.

 Особливістю РУНВіри є те, що вона прагне постати як сучасна релігія.
Вона  не  повертає  своїх  вірних  до  часів  дохристиянських,  назад  до
багатобожжя та ідолопоклонства. Проте, відзначимо тут це, в ній водночас
виявлена  шанобливість  щодо  політеїстичної  віри  наших  Предків,  їхніх
божеств, названих різними іменами і наділених різними обов’язками. “Ніхто
не має права їх чіпати. Многобожжя було шляхом їхнього духовного життя”, -
зауважує Л.Силенко.

Але оскільки рівень релігійних понять залежить від духовного розвитку
людини, то є свята таїна, згідно якої “дід і бабуся хочуть, щоб їхні внуки були
кращими,  як  вони,  були  багатшими,  як  вони.  Уміли  покращувати,
вдосконалювати, збагачувати дідівські звичаї, дідівський рівень духовності”.
Саме цим, за переконання Л.Силенка, й була зумовлена необхідність “в ім’я
спасіння  Потомків  провести  реформування  Віри  наших  Предків  й  дати
звіщення віри в єдиносущого Господа з ім’ям Дажбог”.

Заперечуючи тим,  хто розглядає  Дажбожу Віру як  вигадку,  Силенко
відповідає, що “нещасним є той народ, який сам не здатний нічого видумати,
винайти, придумати, а відтак користується чужими вигадками”. Великі вчителі
Конфуцій,  Заратустра,  Будда,  Христос  видумали  свої  вчення,  але  ж  це
ніскільки  не  применшує  їх  значимість,  оскільки  цими  видумками  вони
збагатили духовне життя людства.

Відтак уважне вивчення нами віровчення і обрядової практики РУНВіри
засвідчує те, що від віри Предків в ній залишилося лише ім’я Бога – Дажбог.
Решта –  це  витвір духовного вчителя  конфесії  Лева  Силенка.  Тому немає
якихось підстав відносити РУНВіру до язичництва чи неоязичництва.  На І
Соборі  цієї  нової,  як  для  українців,  релігії  у  1972  р.  було  однозначно
заявлено‚  що  рунвір  “не  визнає  жодних  поганських  богів…”.  Ставлення
Вчителя  до  християнства  войовничо  негативне  і  за  стилем (та  й  змістом)
подеколи дещо нагадує атеїстичну критику його.

РУНВіра  істотно  відрізняється  й  від  християнства.  На  відміну  від
антропоморфізованого Бога християнства, якого нібито ніхто не бачив і він,
згідно з Біблією, тільки “є”, а в оповідях Старого Завіту ходить по Саду Едема
в пошуках Адама, вступає в людські відносини із земними людьми, Дажбог є
безособистнісним, не постає в ролі творця світу, бо ж останній “вічно був, є і
буде”.

Рунвіри  не  мають  поняття  месії,  спасителя,  яке  є  основним  у
християнстві.  “Спасай  себе  без  допомоги  спасителя.  Визволяй  себе  без
допомоги визволителя. Звільняйся від гріхів без гріховідпустителя”, - закликає
Лев  Силенко.  РУНВіра  також  не  сприймає  християнський  принцип
всезагальної любові, в т. ч. й до ворога. “Тільки той вміє любити, хто вміє
ненавидіти”, - пише Л.Силенко в “Мага Вірі”. “Любов стає нещастям, коли
вона не рожденна ненавистю”.
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У  вченні  рунвірів  немає  чогось  такого,  що  нагадувало  б  ідеї
християнського  милосердя  і  всепрощення.  “Вороги  народу  твого  –  твої
особисті вороги, - вчить “Мага Віра”. - Вороги твого ворога – твої приятелі.
Друзі твого ворога – твої вороги. Приятелі твоїх приятелів – твої приятелі”.
Відтак не любити слід тих, хто коїть злочин, а ненавидіти їх.

На  відміну  від  християнства,  яке  постійно  повчає  не  любити  світ,
закликає принижувати своє Его, бо ж гординя – гріх, рунвірство утверджує
“повноцінне  Я”,  “незалежне  Я”,  “творче  Я”  людини.  Силенко  вчить  не
самопринижуватися,  а  самоощасливлюватися,  самовдосконалюватися.
Вчитель закликає до самовпевненості, не піддаватися в ім’я Дажбога якійсь
аскезі, а зростати духовно й фізично, віддаючи всі свої сили і вміння рідній
землі  і  рідному народу.  “Живеш на Землі  –  думай про неї,  покращуй її  і
вдосконалюй себе”.  Відтак,  згідно  з  РУНВірою,  нічого  надіятися  на  якесь
щасливе життя на небі, бо “там немає чим дихати і від холоду все леденіє”, і не
треба сподіватися на якесь чудо, а жити на Землі землею, не відмовлятися в
ім’я якогось позанаціонального чи інонаціонального бога від свого рідного,
національного. 

 Любов до Дажбога у рунвірів ототожнюється з любов’ю до власного
народу,  його  історії  і  культури,  з  любов’ю  до  власної  національної
незалежності. Ця любов має виявлятися не в голому прославлянні Дажбога, а в
активному збереженні і розвитку духовних та природних скарбів України.

Уважне  вивчення  віровчення,  обрядової  практики  і  способу  життя
послідовників  Рідної  Української  Національної  Віри  дає  підставу  для
виокремлення таких особливостей цієї конфесії: 

1. Монотеїстичність, особливістю якої є рафінований пантеїзм. Дажбог,
за  Силенком,  є  промислителем,  а  не  творцем,  хоч  ім’я  його  й
перекладається  “Датель буття”.  Оскільки світ  вічний,  то для Бога  в
ньому залишається місце Енергії, Світла. Він – Всюдисущий, бо ж його
можна бачити в зорях небесних, в променях Сонця, у пелюстці квітки,
у шепоті золотоколосих нив, у непорочній природі планети Земля та ін.
В цьому багатослів’ї характеристик інколи тяжко зрозуміти і власне
виокремити те, що ж є Дажбогом, а що просто обожненням в розумінні
возвеличення  й  славлення.  Зауважу,  що  із  вчення  Силенка  вийшов
зрештою не абсолютний монотеїзм, на чому він постійно наголошує, а
абсолютний пантеїзм.

2. Штучність,  певна  умоглядність  у  визначенні  догматичної  системи і
культової  практики.  Це  деякою  мірою визнає  сам  Вчитель  у  своїй
“Мага Вірі”. “Віри в світі немає, - пише Л.Силенко, - а коли є, то лише
та, яку ти сам створив. Це – твоя Дитина. Відважні і розумні люди віри
не шукають. Вони самі її творять”. Наголошуючи на тому, що РУНВіра
– це по-новому осмислена,  реформована Віра батьків,  Силенко цим
нічого не сказав, оскільки від віри останніх в його вченні збереглося
лише ім’я  одного  з  язичницьких  божеств  –  Дажбога,  а  решта  його
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реформувань  йде  на  грунті  дещо  по-іншому  сказаної  іудео-
християнської  традиції,  часто  з  простою  або  ж  опосередкованою
заміною “ікс” на “ігрек”.

3. Кеносистичність,  виявом  чого  є  прагнення  утвердити  думку  про
богоданість  Лева  Силенка  і  його  сакрально  визначену  місію в  долі
українства.

4. Авторитарність,  яка  виражається  в  прагненнях  фундатора  РУНВіри
перетворити її сповідників в безапеляційних реципієнтів його вчення і
механічних  виконавців  визначених  ним  форм  проведення  обрядів
тощо. Ця риса виражається також у прагненні Л. Силенка виокремити
себе як керівника (на зразок культу царя) із оточення звичайних людей,
холопів-гречкосіїв, одноосібно приймати, призначувати чи зміщувати,
як в діаспорі, так і в Україні, того або іншого керівника управлінських
структур рунвірів (навіть демократично обраного спільнотою).

5. Месіанськість,  яка  подеколи  межує  з  образою  тих  українців,  які
сповідують іншу, а не Дажбожу віру, бо ж наголошується, що лише
остання  може  сформувати  в  українців  національну  самосвідомість,
стати  засобом  утвердження  національного  суверенітету  України,  а
українець  за  народженням  поза  цим  не  зможе  стати  українцем  за
духом, за своєю свідомістю.

6. Фантазійність,  яка  виражається  в  зрозумілих  для  кожного  українця
прагненнях Лева Силенка безапеляційно вивести історію українства із
Трипільської  доби,  приписати їх давнім світосприйняттям такий хід
мислення,  який  би  зрештою  підтвердив  сформовані  ним  основи
Дажбожої віри.

7. Національністність, яка виражається не тільки у відстоюванні РУНВіри
як єдиної національної релігії  українців, а й у ставленні до інших в
Україні  сущих  релігій  як  чужоземних  і  шкідливих  для  долі
українського народу. Вчення Л.Силенка постає не як установка на те,
як  людина  має  налагоджувати  свої  відносини  з  Богом,  а  як
обґрунтування необхідності  кожному народу мати своє,  національне
бачення його.

8. Толерантність, яка обґрунтовується тим, що всі з існуючих релігій є
всього-на-всього  національним  осягненням  різними  етносами
єдиносущого  Бога,  а  відтак  мають  право  на  таке  ж  існування  як  і
Українська Національна Віра, але все таки в межах своїх держав, своїх
народів.
Незважаючи на загалом конструктивні засади віровчення РУНВіри‚ які

приваблюють  насамперед  своєю  загальнолюдськістю  і  які  практично
характеризують  всі  релігії‚  рунвірство  важко  приживається  в  Україні.
Причини цього різні. Пов’язані вони не лише із вченням Лева Силенка, його
особливостями та надмірною заетнізацією.
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Відпорною  силою  щодо  РУНВіри  виступає:  і  сформована  віками  в
Україні православна релігійна традиція, що всіляко протидіє їй; і подекуди,
всупереч  принципам  свободи  віровизнань,  активна  протидія  поширенню
РУНВіри  з  боку  місцевої  влади  й  християнських  церков;  і  духовна
зденаціоналізація значної частини українців; і закордонне походження течії; і
ті чвари, які переповнюють десь до п’яти всеукраїнських центрів цього руху.
Відзначимо  й  те,  що  послідовники  конфесії  надто  пасивні  у  пропаганді
вчення  Л.Силенка.  Не  помилюся,  якщо  скажу,  що  в  поширенні  його
спостерігається повна стихія.

Динаміку росту РУНВіри в Україні відображають такі цифри офіційно
зафіксованих Держкомом релігій  України діючих її  громад у  відповідних
роках: 1991 р. - 3; 1992 р. - 16; 1993 р. - 17; 1994 р. - 29; 1995 р. - 33; 1996 р. -
31; 1997 р. - 37; 1998 р. - 43; 1999 р. - 53; 2000 р. - 51; 2001р. - 54. Згідно
інформації за 2020 рік в Україні діяло 77 громад РУНВіри,

Проте сама по собі ця арифметика ще нічого не говорить. На відміну
від  громад  християнських  течій,  станиці  рунвірів,  як  і  взагалі  рунвістів
нечисельні, подеколи - одна-дві сім’ї. Деякі з них значаться за першою своєю
реєстрацією,  хоча  насправді,  як  релігійні  об'єднання,  вже  й  не  існують.
Подеколи вони поставали не як релігійна громада, а скоріше як своєрідний
історико-етнографічний  гурток,  зорієнтований  на  відтворення  давньої,
правда, дещо модернізованої, релігійності українства. Відзначимо тут також і
те, що не прийняло РУНВіру село, хоч, здавалося б, вона мала б знайти там
більше своїх послідовників, ніж в місті.

В  містах  до  РУНВіри  потягнулася  національно  орієнтована
інтелігенція,  яка  сприймає  її  переважно  не  як  релігійну  систему,  а  як
об'єднання вірних за національним інтересом. Інтелігенцію, як і автора цього
підрозділу, приваблює в РУНВірі її національний дух, відродження прадавніх
пластів  нашої  історії,  ідея  месіанської  ролі  України  у  світі,  прагнення
забезпечити українству право на окреме місце в духовному житті людства,
заглиблення українства у світову історію. Тому й чулися із Спрінг Глену
застереження, що "РУНВіра - не партія. РУНВіра - релігія".

Але  рунвірство  в  Україні  не  є  організаційно  єдиним.  Розколи  і
протиріччя  в  русі  рунвірства  в  Україні  з  кожним  роком  наростали  і
наростають.

Нині важко назвати не тільки точну цифру послідовників РУНВіри в
Україні,  а  й  взагалі  кількість  її  громад,  визначитися  в  тому,  які  громади
стоять на позиціях силенкіянства, а які існують просто як громади РУНВіри,
з  якими  із  них  підтримував  до  останніх  років  свого  життя  зв’язок  Лев
Силенко,  а  які  відлучив  з  числа  своїх  послідовників.  Важко  також  нині
сказати, скільки в Україні існує центрів РУНВіри і в якому відношенні вони
знаходилися  з  Левом  Силенком,  з  одного  боку,  і  з  Святинею  Оріяни,  з
другого.
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д) Собор Рідної Української Віри як синтез політеїзму і монотеїзму.
Подальший розвиток  рунвірства-неоязичництва  в  Україні  виявився  у

двох формах. З одного боку, бачимо прагнення зняти рідновірство і рунвірство
в якомусь синкретичному поєднанні віроповчальних засад їх (Собор Рідної
Української  Віри),  а  з  другого  –  прагнення  утворити  якусь  організаційну
структуру, що поєднувала б всі рідновіровські рухи, але водночас залишала
право кожного з них на самовираження (Форум рідновірів України).

28 – 29 жовтня 2000 року у Вінниці одинадцять рунвірських громад
утворили Собор Рідної Української Віри, прийнявши на Установчому з’їзді
Собору  Статут  цього  нового  релігійного  об’єднання,  його  Символ  віри  і
символіку.  Собором  було  обране  своє  Духовне  Управління.  Головою
останнього  став  священик  Олег  Безверхий.  Саме  цей  Собор  започаткував
третій етап у розвитку рідновірства  в Україні,  Він постав як той синтез з
відомого гегелівського закону діалектики про заперечення заперечення.

Якщо своїми Пророками Собор РУВ вважає Тараса Шевченка,  Лесю
Українку та Василя Стуса, то Духовними Вчителями. - В.Шаяна, Л.Силенка,
М.Шкавритко,  Ю.Лісового,  Я.Оріона та С.Кокряцького.  Основи віровчення
новоствореного  Собору  Рідної  Віри  його  духовний  лідер  Олег  Безверхий
подав у видрукуваній ним у Вінниці ще в 1996 році книзі “Рідна Віра” , а в
2012 –ь “Дажбожа Віра”. 

На відміну від язичницького політеїстичного бачення, яке подає В.Шаян
в своїй “Віра предків наших” чи волхвиня українських неоязичників Г.Лозко у
своїх чисельних виданнях, зокрема в редагованому нею часописі “Сварог”, в
працях  О.Безверхого  обстоюється  віра  в  Єдиного  Бога  під  ім’ям  Дажбог,
обгрунтовується можливість містичного пізнання людиною Бога і Духовного
Світу,  описано  релігійну  реальність,  розглянуто  ієрархію  Духовних  Сил,
будову та закони Духовного Світу. Викладені в книзі О.Безверхого (священика
Орія) Заповіді Рідної Віри включають вірність Дажбогу й Україні . В цьому
вчення Собору РУВ співпадає з рунвірством. Земне життя в ньому постає як
випробування, коли не можна жити одним днем, жити, не відповідаючи за свої
вчинки й безвідповідально порушувати моральні правила Рідної Віри. Останні
включають  заборону  на  нечисті  думки,  несправедливе  завдавання  болю
ближньому,  обман  його.  Навпаки,  ближньому  слід  допомагати  і  водночас
постійно вдосконалювати своє тіло й дух.

Якщо українських язичників,  зокрема Галину Лозко,  Олег Безверхий
звинувачує в розумінні Духовних Сил як фантазії, то рунвірство він критикує
за “матеріалізм на практиці”, бо ж, визнаючи існування духовної реальності,
вони  дії  Дажбожі  розглядають  як  матеріальні,  заперечують  можливість
якихось  стосунків  людини  з  Богом,  необхідність  опікування  людиною
посмертним існуванням своєї душі, утверджують матеріальні цінності та культ
земного життя. 

Олег  Безверхий  вважає,  що  як  язичники,  так  і  силенкіяни  мають
матеріалістичне за своєю суттю вчення, в той час як рідновірство України
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потребує створення своєї  містичної  школи,  оскільки “лише через  містичне
пізнання може бути створена істинна теологія Рідної Віри” (Безверхий Олег.
Рідна Віра. - Вінниця, 1996. - С. 8 ).

Собор  рідновірів  обстоює думку про надзвичайно високий духовний
рівень дохристиянської релігії українців, її тісний зв’язок з релігіями шумерів і
аріїв, про арійсько-українську єдність. Той Єдиний Бог Всесвіту,якого арії у
Ведах називають ім’ям “Єдиний”, в українців отримав ім’я Дажбог.

Символ віри Собору РУВ включає три положення: Дажбог – могутній,
справедливий,  сонцесяйний,  вседайний  Господь  України  та  Українського
Народу; Україна – це Свята Земля, яку обрав Господь Дажбог і благословив
бути Батьківщиною моїх Арійських Предків і мого Українського Народу; у
Всесвіті  діють Боги Рідної  Української  Віри,  які  є  проявом Сили Божої  в
земному житті.

Одержані від знахарських рідновірських родів основи віровчення Собор
подає у вигляді семи положень, а саме:

1. Всесвіт  складається  із  трьох  Світів  –  Прави,  Нави  і  Яви.  Якщо  в
Божественному Світі Прави перебуває Господь Бог – Могутня Духовна
Особистість,  що  утворена  недоступними  для  сприйняття
божественними енергіями і здатна впливати на життя людей в Земному
Світі,  то  Нава,  включаючи  недоступні  для  відчуттів  духовні  енергії
сприймає в себе після смерті людини її енергетичну основу – дух. Ява –
це  Земний  Світ.  Він  включає,  крім  божественних  і  духовних
енергій,речовинну і фізичні поля,Землю, Сонячну Систему та небесні
тіла, що є частиною Матеріального Космосу.

2. Найдосконгалішою  Духовною  Особистістю  ,що  перебуває  в  центрі
Прави, є Господь Дажбог. - найвища мудрість, найвища сила і найвище
добро.

3. Обрана  Богом  свята  Дажбожа  Земля  Україна,  будучи  пронизаною
божественними енергіями, що утворюють живе духовне тіло, постає в
якості духовного центру людства.

4. Обраний  Богом  для  здійснення  свого  задуму  на  Землі  і  для
вдосконалення  людства  Арійський  Народ  став  кровним  нащадком
Українського Народу – будівничого Дажбожої України на Землі.

5. Для  здійснення  великих  намірів  Господь  Дажбог  повернув  раніше
знищених чужинськими демонічними силами Великих Духів Своїх у
Земний Світ. Вони - Боги Рідної Віри.

6. Духовними діями в Земному Світі допомагають українцям їхні предки,
які знаходяться у Вирії – Духовній Україні.

7. Найсильнішими з останніх є духи тих людей з Вирію, які пробуджували
в  українців  рідну  духовність  і  рішуче  відкидали  чужовір’я.  Вони  –
Пророки України. Це – Тарас Шевченко, Леся Українка і Василь Стус.
Через  них надходять  від  Господа Дажбога  потужні  потоки духовної
сили.
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В  Рідній  Українській  Вірі  відновлено  духовний  зміст  українських
народних свят та пов’язані з ними, невидимі для пересічної людини, духовні
явища.  Особливо  вшановують  соборяни  Різдво  Світла  Дажбожого,  бо  ж
пов’язують  його  з  народженням  особливої  духовної  сили  рідновірів  Сила
Різдва народжує в українців нові духовні якості, зцілює їх душі, народжує нову
силою бажань і прагнень.

Основою вчення про особистість і Соборі Рідної Віри є переконання в
унікальності  та  величезному  значенні  земного  втілення  душі  рідновіра.  В
земному тілі душа набуває неповторних можливостей змінити себе, розвинути
свої  можливості,  стати  досконалішою.  Джерелом  релігійності  в  Соборі
вважається передусім духовне пізнання. Проте у випадку необхідності таким
джерелом може постати довіра до духовних авторитетів, чиї знання за умови
докладання  значних  зусиль  можуть  бути  отримані  та  перевірені  кожним
віруючим самостійно. 

Рідна Українська Віра вважає своїм прямим обов’язком забезпечення
повноцінного і гармонійного земного життя людини в єдності її духовних і
матеріальних потреб. “Релігія повинна захистити здоров’я людини, допомогти
їй  здійснити  важливі  для  її  життя  цілі,  допомогти  будувати  відносини  з
людьми”, - повчає священик Орій. 

Рідновіри-сонцепоклонники  (як  вони  ще  себе  подеколи  називають)
уникають гострої критики на адресу християнства. В їх вченні деякою мірою
навіть відчувається його дух, зокрема в розумінні земного і позаземного життя
людини й її душі. У сприйнятті вчення про карму маємо навіть запозичення з
індуїзму.

Основною  причиною,  яка  спонукала  в  минулі  роки  сильні  громади
ОСІДУ РУНВіри, зокрема вінницькі та запорізькі, залишити рунвірство, була,
на думку О.Безверхого, криза рідновірівського руху, яка виражалася у певному
застої в ньому, відсутності компетентного керівництва, захопленні штучним
релігійними  вченнями  на  кшталт  “силенкіянства”,  роз’єднанні  громад.
Визначаючи  перспективи  Собору  РУВ,  О.  Безверхий  сказав,  що  його
покликанням  є  “нести  Світло  Дажбоже  Українському  Народу,  встановити
добрі  та  міцні  стосунки між громадами,  працювати  для  зростання  кожної
громади Собору, підготувати вмілих та обізнаних духовних осіб, забезпечити
будівництво храмів Собору Рідної Української віри” (Вісник Собору Рідної
Української Віри. - 2001. - № 1).

Собор РУВ розглядає РУНВіру як штучну віру, неорелігію, бо ж вона
докорінно відрізняється від автентичної предківської Рідної Української Віри.
Він з обуренням сприймає прагнення ОСІД РУНВіри України, очолюваного
Б.Островським,  нав’язати  деяким  громадам  Собору  своє  світорозуміння,
провести зміни в їх керівництві тощо. Проте Собор вважає РУНВіру,  як і
“українських  язичників”,  очолюваних  Г.Лозко,  своїми  потенційними
союзниками (Там само).
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Характерною особливістю Собору Рідної  Української  Віри є  глибока
внутрішня, не обрядово-награна релігійність його віруючих. В Соборі ( чого
немає в  інших рідновірів)  обов’язковими є щоденні  молитви,  відвідування
щотижневих  Богослужінь,  діє  інституту  духовного  цілительства,  наявна
медитативна практика. Віруючі Собору переконані в об'єктивному існуванні
духовних сил і духовних явищ та їх значному впливі на земне життя людини
(Безверхий Олег. Собор Рідної Української Віри // Релігійна панорама. - 2002. -
№4. - С. 59-67).

е) Форум рідновірів України.
Але якщо Собор Рідної Віри прагне поєднати рідновірство України на

основі  пошуків того спільного,  що мають у своєму віровченні  і  обрядовій
практиці  його  течії  і  ще  більшого  теоретичного  обґрунтування  права
язичництва на відродження, то відомий історик Юрій Шилов взяв на себе
місію провести в лютому 2003 року Форум рідновірів України як першого
історичного прикладу доброї, спільної волі хранителів і продовжувачів Рідної
Української  Віри.  На  Форум  були  запрошені  представники  зі  всіх
рідновірських  конфесій  з  метою  “узгодження  поглядів  та  дій”,  обрання
Координаційної  ради  з  постійнодіючими  комісіями  з  конкретних  питань.
Зауваживши  на  необхідності  припинення  в  будь-яких  формах  взаємної
критики світоглядних засад  різних гілок  рідноврсього  руху  як  шкідливого
чинника для його поступу, Форум зорієнтував увагу рідновірів на відродженні
українцями своїх витоків – Святинь, Свят, Історії, Віри, Звичаїв, Мови – для
України.  Серед  фактологічно-теоретичної  бази ідейного  єднання  рідновірів
було названо на Форумі не лише “Велесову Книгу” чи “Кобзар” Т.Шевченка, а
й канонічні тексти В.Шаяна і Л.Силенка. а також праці Ю.Шилова і Г.Лозко. У
Вступному слові на Форумі Ю.Шилов наголосив на тому, що “окрім спільної
ідеології  Рідної  Української  віри,  кожне  угрупування  рідновірів,  звичайно,
може мати власні уподобання та традиції… Крім загальних, кожний осередок
рідновірів мусить мати й місцеві святині”.

Форум рідноврів наголосив, що вшанованим ним Богом є “Єдиносущий
Сварог  (втілений  у  Сонячний  Зодіак,  Всесвітньо-Річне  Коло)  в  розмаїтті
Троїстих Його іпостасей”. Окрім цього Бога, до пошанованих Форум вводить (
і це вже нове) Спасителів рідновірів – КолоДія-Масляну, а також Богатиря-
Мамая  (за  араттсько-сколотською  та  арійсько-оріянською  традиціями,  за
Спасом Козацького Звичаю).

Виходячи  з  того,  що  в  основі  будь-якої  національної  ідеї  лежать
національні святині, Форум чітко назвав ті пам’ятки минувшини і сьогодення
українського народу, які варті збереження і вшанування. Серед них і священні
тексти Кам’яної Могили, і “Велесова Книга”, і острів Хортиця, міста і села
найпершої  у  світі  держави  Аратти  (трипільська  археологічна  культура),
арійські кургани, міста і кургани кіммерійців і скіфів, Змієв вали, історичний
центр Києва та ін.



119

Характерним  є  те,  що  на  відміну  від  позиції  передуючих  течій
рідновірства  Форум  не  визначив  християнство  як  свого  ворога  і  не
відмежувався від святинь християнських часів, серед яких значаться і Києво-
Печерська Лавра, і Софійський собор, і Видубецький монастир Києва, бо ж в
дохристиянські  часи  на  тих  місцях  стояли  язичницькі  святилища  і  там
залишився  жити  Дух  пращурів.  До  списку  українських  святинь  Форум
включив  з  правом  подальшої  редакції  класичні  твори,  починаючи  від
Г.Сковороди й Т.Шевченка і кінчаючи І.Франком та Л.Силенком. Святинями
названо також Герб, Прапор і Гімн України. “Спільним критерієм наведеного
списку національних святинь України, - говориться у Зверненні Форуму до
Президента,  Верховної  Ради  та  Уряду  України,  -  є  наявність  в  них
загальнолюдської  (архетипової,  суттєвої,  божественної-польової,  з  позицій
сучасної  науки)  глибини,  а  не  лише  поверхових  ознак  політичного,
формального,  речовинного  рівня.  Бо  ж  суспільні  зв’язки,  уособлені
Святинями, не обмежуються етносом, територією, епохою, а сягають нащадків
і пращурів нині живущих, Божественних глибин і Всесвіту, людського єства”.

Форум українських рідновірів не відкинув щодо себе термін язичництва,
бо ж, як зазначив у своєму Вступному слові при відкритті його Ю.Шилов,
“означає  він  –  у  перекладі  з  давньоруської  на  сучасну  термінологію  –
націоналізм. Відтак рідновіри є націоналістами”. І в цьому їх прогресивність,
бо ж вони мають можливість зреалізовувати конкретні задатки нації-народу,
“рятувати цивілізацію від інфаркту” – пропагованого Біблією “кінця світу” чи
марксизмом “світової  революції”.  Синкретична  риса  язичництва,  на  думку
Ю.Шилова, дає можливість зняти суперечності між побутовими, священними,
релігійними,  науковими  та  іншими  проявами  культури.  “Язичництву  й
неоязичництву притаманна перевага  польового,  тобто духовного,  суттєвого
над речовинним, тілесним, формальним, - наголошує він. - Відкрите сучасною
наукою Інформаційне поле – це те ж саме, що й Всезнаючий Бог в уявленні
наших  пращурів…  Звідси  висновок:  рідновіри  мають  осягти  якісно  нову,
неоязичницьку  глибину  Бога  й  Спасительства.  Українці  вже  мають  всі
можливості вийти на цей рівень світової культури й очолити її прогресивний,
неонаціоналістичний рух”. 

 
є) Доля українського рідновірства.
Не станемо тут розглядати ще деякі рідновірські течії, що з’явилися в

останні  10-15  років  на  теренах  України.  Тут  і  огніщани  (прихильники
язичницького  бога  Перуна),  і  ладовіри,  і  слов’янсько-ведичний рух “Хара-
Хорс”,  інші.  Маємо  велике  різноманіття,  часто  конкуруючих  між  собою,
рідновірських спільнот. Навіть в одній конфесії вони можуть мати водночас
декілька своїх варіантів. Так, нині складно навіть сказати, скільки маємо зараз
в країні духовних центрів РУНВіри і хто був чи є головою по Україні ОСІДУ
РУНВіри - Богдан Островський, Володимир Чорний, Богдан Савченко, а чи ж
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хтось із Черкас. Так само тяжко визначитися і з тим, де ж знаходиться цей
центр – в Києві, Черкасах, Львові, а чи в Хмельницькій області.

 Релігійно-духовне життя українців значною мірою нагадує їх політичне
життя, де надто багато гетьманів, а в РУНВірі – рунтат. Ось тільки невідомо,
скільки ці рунтати мають під своїм проводом вірних в підпорядкованих їм
громадах.  Чогось  думаю,  що  разом  не  більше,  як  в  одній  якійсь  сильній
сільській православній чи греко-католицькій парафії. 

 Рідновірство в жодній із своїх конфесій не стало в Україні масовим
явищем.  Маємо  захоплення  ним  лише  окремих  осіб  і  то  переважно  з
української інтелігенції, яка в силу тих чи інших мотивів не вдовольнилася
християнством.

Відсутність в рідновірів України із-за фінансової скрути своїх масових
періодичних  видань,  відсутність  можливості  вийти  на  радіо  і  телебачення
спричиняє  те,  що  їх  міркування  щодо  нинішньої  ситуації  в  Україні  і  її
релігійному житті залишаються знаними лише невеличкому колу людей. А
між тим останнім часом в своїх часописах послідовники РУНВіри все частіше
прагнуть з позицій своєї конфесії дати оцінку тим політичним процесам, які
відбуваються  в  нашій  країні.  При  цьому  виявляється  їх  прихильність  до
діяльності національно-демократичних лідерів і партій, засуджуються олігархи
і комуністи.

Що  об’єднує  різні  рунвірівські  течії,  то  це  національний  оптимізм.
“Вороги України вірять, що українці не збудують самі для себе державу, бо їх
ослабляє  дух  анархізму,  самопоїдання  і  роз’єднання.  Тому  вірні  РУНВіри
повинні своїм поводженням демонструвати перед світом, що українці стають
новими  людьми,  самодисциплінованими  будівниками  рідної  Держави”,  -
закликає один з листів до рунвірів із Оріяни (Липень, 1995 ).

Світобачення  рідновірів  сформоване  історією  і  долею  України.  Але
якщо більшість українців бачить її духовне майбуття на шляхах відродження
власне Українського Християнства, яке є нашою національною традицією, то
рідновіри  і  рунвіри  не  довіряють  християнству.  І  тут  сказати,  що  вони
абсолютно  неправі,  не  можна.  Православне  християнство  відгороджувало
Україну впродовж століть від досягнень світової цивілізації, спричинило на її
теренах  міжконфесійне  і  міжцерковне  протистояння,  сприяло  винищенню
здобутків нашого народу дохристиянської доби. Рідновірство (і в цьому його
національна значимість) шукає той важіль, який міг би утвердити в українців
українство,  який би послужив духовною основою відродження ними своєї
національної державності. 

Автору  підрозділу  більше  імпонує  вчення  рідновірства  про  велич
людини, ніж те святоотецьке розуміння її як немічного хлюпика, що має все
своє життя (якщо його можна із-за цього ще й назвати людським життям)
віддати на підготовку до щасливого потойбіччя. Мені здається, що в цьому
рідновірство ближче стоїть до Біблії (а воно її не заперечує, бо ж розглядає як
священну книгу, але іншого народу), ніж той клір, який, в ім’я одержання для
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себе пожертв і доходів, залякує мирян страшним потойбіччям, нехтуючи тим,
що людина створена за образом і подобою Бога. Відтак вона має не скиглити, а
розвивати в собі  задатки творця і  діяча,  пізнавати й утверджуватися,  а  не
старцювати перед Богом зі словами “подай”, “допоможи”, “помилуй” та ін.

 Рідновірство і зокрема Лев Силенко заставили задуматися і над тим, що
кожний народ йде до Бога своєю дорогою. Навіть християнство українця не
тотожне  християнству  москвина,  що  засвідчує  наша  обрядово-календарна
побутовість. 

При розгляді історії релігії в Україні ми часто ще йдемо за нав’язаними
православно-богословськими оцінками її, нехтуючи неоправдано при цьому
порівняльно-історичним  підходом  до  аналізу  явищ.  А  між  тим‚  коли
припустити, що Володимирова реформа язичництва початку 80-х років X ст.
мала б успіх‚ то чи можна з впевненістю сказати, що неоязичництво не було б
у  нас  на  тому ж самому рівні,  якого  пізніше досягло  православ’я  –  рівні
ідеологічного  захисника  влади?  В  такому  разі  в  язичництві  від  його
природності як релігії залишалося б з кожним століття все менше і менше.

Проте, функціонуючи в поліконфесійному середовищі, рідновірству слід
рахуватися  з  реаліями релігійного  життя,  визнавати  те,  що історію заднім
числом не перепишеш, а її даність (навіть ту, що є) можна повернути на шлях
служіння Україні, українському народу в цей складний час одержаного ним
останнього  шансу  на  національне  виживання.  Не  відштовхувати  слід
рідновірам  і  рунвірам  від  себе  українців-християн  (подеколи  навіть  в
образливій формі), а шукати шляхи до співпраці з ними в ім’я спільної мети,
яка зветься УКРАЇНА.

То ж, завершуючи підрозділ, дамо відповідь на питання: “Чим зумовлена
поява рідновірства як неорелігії? Я назвав би тут декілька основних чинників.
По-перше, відбувається повернення людини до природи після усвідомлення
того, що вона мстить людині за бездумні наміри повністю підпорядковувати її
собі,  не рахуючись із  закономірностями і  можливостями. По-друге,  Маємо
нині  своєрідний  супротив  глобалізації,  який  виявляється  в  прагненнях
багатьох  народів  зберегти  свою національну  ідентичність  або  відродити  її
після краху ряду імперій. По-третє, традиційні історичні релігії переживають
кризу,  не  спрацьовує їх  прагнення  стати  над  націями.  Не  збуваються  їхні
обіцянки і  прогнози,  зокрема обіцянка Ісуса Христа ще за час життя його
покоління прийти для спасіння людства. 

Не станемо тут розглядати ще деякі рідновірські течії, що з’явилися в
останні  10-15  років  на  теренах  України.  Тут  і  огніщани  (  прихильники
язичницького  бога  Перуна),  і  ладовіри,  і  слов’янсько-ведичний рух “Хара-
Хорс”.  Маємо  велике  різноманіття,  часто  конкуруючих  між  собою,
рідновірських спільнот. Навіть в одній конфесії вони можуть мати водночас
декілька своїх варіантів. Так, нині складно навіть сказати, скільки маємо зараз
в  країні  духовних  центрів  РУНВіри  і  хто  є  головою  по  Україні  ОСІДУ
РУНВіри - Богдан Островський, Володимир Чорний, Богдан Савченко, а чи ж
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хтось із Черкас. Так само тяжко визначитися і з тим, де ж знаходиться цей
центр – в Києві, Черкасах, Львові, а чи в Хмельницькому.

Рунвірство  в  жодній  із  своїх  конфесій  не  стало  в  Україні  масовим
явищем.  Маємо  захоплення  ним  лише  окремих  осіб  і  то  переважно  з
української інтелігенції, яка в силу тих чи інших мотивів не вдовольнилася
християнством.

Що  об’єднує  різні  рунвірівські  течії,  то  це  національний  оптимізм.
“Вороги України вірять, що українці не збудують самі для себе державу, бо їх
ослабляє  дух  анархізму,  самопоїдання  і  роз’єднання.  Тому  вірні  РУНВіри
повинні своїм поводженням демонструвати перед світом, що українці стають
новими  людьми,  самодисциплінованими  будівниками  рідної  Держави”,  -
закликає один з листів до рунвірів із Оріяни (Липень, 1995 ).

Проте, функціонуючи в поліконфесійному середовищі, рідновірству слід
рахуватися  з  реаліями релігійного  життя,  визнавати  те,  що історію заднім
числом не перепишеш, а її даність (навіть ту, що є) можна повернути на шлях
служіння Україні, українському народу в цей складний час одержаного ним
останнього  шансу  на  національне  виживання.  Не  відштовхувати  слід
рідновірам  і  рунвірам  від  себе  українців-християн  (подеколи  навіть  в
образливій формі), а шукати шляхи до співпраці з ними в ім’я спільної мети,
яка зветься УКРАЇНА.

2. Доля православ’я українських теренів 
 

а)  Православно-богословське  бачення  церковного  єднання
українців.

1) Проблеми церковної єдності.  Нині часто лунає заклик, щоб із всіх
наявних у світі Церков утворити одну світову Церкву і щоб в такий спосіб
цілком  уподібнити  всі  Церкви  одну  до  одної,  щоб  не  було  між  ними
національних різниць. То ж із всіх боків різні світові сили намагаються стерти
з лиця Землі все національне як у чисто-світській сфері, так і у сфері релігійно-
церковній.  А між тим до тих рятувальних різниць,  які  оберігають нас від
саморозтанення в не-українському морі, від асиміляції, належать зокрема наші
національно-релігійні  обряди;  а  також український традиційний Церковний
Календар.  В  них  одна  із  таємниць  збереження  нашої  нації  (особливо  в
діаспорі).

Проте для того нам треба мати також свідомі сили, зокрема сили волі до
самозбереження - індивідуального і національного. То ж ми маємо поглянути
на  себе  сміливо,  пізнати  й  показати  свою силу  та  здатність  до  здорового
християнського й національного життя.  У нас є сили для самозбереження.
Треба знати, що наша національна сутність і наше існування – від Бога і що ми
маємо не тільки легальне, а й природне право оберігати своє і себе.
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Ми, українці, не всі живемо в природних обставинах українського світу,
а  розкидані  значно  в  різних  країнах  острівцями  серед  інших  етнічних
сутностей. - культур та народів. Але й у такій ситуації ми відчуваємо силу
вродженого в нас закону, який безнастанно наказує нам не допускатися до
умертвління своєї природної сутності. - української, не допустити, а натомість
розвивати її як велику цінність. 

Найпершою основою для кожного народу є його культура, на якій він, як
на своєму фундаменті, міцніє і гартується. Зростання культури завжди тягне за
собою  й  загальне  зростання  народу,  збільшує  і  гартує  його  національну
свідомість, забезпечує витривалість у боротьбі за існування.

Найважливішою частиною будь-якої культури є культура духовна. Вона
зростає надто поволі й це, в порівнянні з культурою матеріальною, відразу не
кидається  в  очі.  Духовна  культура.  -  то  інтелектуальний  етап  народу,  то
розвиток розуму народу: його науки, віри, переконань, звичаїв, моралі й т. п.
Тільки духовна культура творить правдиву національну еліту. - духовно міцну,
морально здорову, в житті витривалу й національне карну. Тільки духовна
культура  приносить  людині  правдиву  повноту  й  правдиву  міць.  Духовна
культура творить із людини найдосконалішу одиницю. Це саме про неї Біблія
твердить, що людина створена на взір та подобу Божу. Духовно культурна
людина справді міцна, правдиво витривала й карна. Це тільки вона творить
найкращі  форми громадського  людського  життя.  Народ,  що має  правдиву
духовну культуру (при цьому й поширену до його низів), з необхідністю стане
міцним  і  могутнім.  Він  буде  народом  із  найміцнішими основами  й  легко
творитиме  собі  життя  за  своєю  уподобою.  Його  матеріальна  культура
додаватиметься до його культури духовної, бо ж ростиме водночас і поруч із
нею. Саме тому він зможе повно й відповідно її  використати,  цебто бути
народом суцільним, не однобоким, бути народом, всі частини якого розвинені
рівномірно. Такий народ щасливий в особистому житті й могутній у житті
державному.  У  житті  недержавного  народу  духовна  культура  відіграє
величезну роль, бо, власне, нею він може й перевищувати навіть народ, який
політично поневолив його.  В історії маємо багато прикладів, коли фізично
сильніший народ підкоряв собі народ з більшою духовною культурою, але
довго володіти ним він все одно не міг: духовна культура завжди перемагає.

З моменту християнської П’ятидесятниці Бог освятив усі народи світу як
такі. І досі він освячує їх національний характер. Це сталося через зішестя
Духа Божого на Церкву. Тоді, устами апостолів, Дух Господній заговорив до
народів їхніми мовами і тим показав, що в універсальному житті Церкви, для
доповнення  життя  кожного  народу  й  індивідуальної  людини,  освячується
також і їхня національна специфічність, національна самобутність. Найперше
засіб  порозуміння.  -  мова,  а  в  тім  і  все  інше:  природжена  духовність,
специфічна  життєва  призвичаєність.  -  звичаї,  культура,  також національна
повня людини й народу взагалі. 
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Національне  обличчя  людини –  це  свого  роду талант,  який  отримує
кожний і який кожний повинен розвивати. Бо ж кожний народ, а через нього й
кожна індивідуальна людина, має отримати ід Бога своє місце і час на Землі.
Про це говориться і  в Св. Писанні словами: “Він створив одного весь рід
людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені
часи й границі їхнього оселення” (Дії 17:26).

Відтак автор розділу вважає, що й наш народ має Богом призначені і час,
і місце на нашому світі, має також й окрему, йому визначену місію. Він має й
своє  національне  обличчя,  свій  характер.  І  все  це  дано  йому,  щоб  “Бога
шукати”, щоб з Богом жити й всім своїм життям його прославляти.

Із  своєю українською мовою,  з  своїм  національним характером наш
народ Богом благословенний жити у визначений час, і на визначеному місці.
Це наша земля й історія, які ми повинні освячувати перебуванням у них. Нам
також дано змогу жити повним життям... Саме на ту повню нашого життя -
нас, як православних українців, де б ми не були - складається багато з того, на
що ми може й не звертаємо належної уваги.

1). Насамперед, ми повинні прагнути жити повно у своїй Православній
Вірі  Володимирового хрещення,  щоб і  в  нас  силою своєю пульсував  Дух
Божий, бо до тієї сили доступ відкритий і нам. Нам дано жити повнею Церкви
Христової на Землі – Православної, привнесеної нам апостолом Андрієм.

2). Ми не можемо допускатися того, щоб занедбувати своє національне
обличчя,  втрачати  свій  національний характер.  Щоб жити повним життям
Церкви  Христової  на  Землі,  ми  не  можемо  занедбувати  того,  що  Богом
вложено в час і в межі нашого життя церковного й національного. Ми були б
невірні Богу, якби занедбували своє українство. Все бо, що виплекала наша
земля й історія. - це наше. І з тим ми йдемо в свою Церкву Православну, щоб
природженими нам силами й засобами шукати й прославляти Бога. А тут ми
повинні  дорожити,  як  даром  Господнім,  ось  чим:  (а)  Своєю  українською
мовою.  Наша  мова  нам  наймиліша  і  в  релігійному  житті  нам  нею
послуговуватися найкраще. (б) Нашою українською культурою. Це всі духові
надбання нашого народу, з якими ми, як з розвиненим талантом, повинні йти і
в наше церковно-релігійне життя. Культура освячується Богом і для неї є місце
в християнському житті. (в) Нашими священними звичаями. Вони є виявом
нашої  духовості  і  нашої  специфічності  як  окремої  національної  родини.
Культура й звичаї в’яжуть нас у великий український рід, який не проти волі
Божої займав, займає і буде займати своє місце на світі. Наші традиції творила
чиста українська душа. Відтак вони мають важне місце в нашому духовому
житті. Усе це ми повинні вірно зберігати. Інакше, у визначенні для нас місця і
часу,  можна  відчувати  й  пересторогу  за  невірність.  (г)  Нашим  способом
священного співу як виявом наших душевних почувань і переживань. Наш
священний церковний спів має величезне значення в ублагороднюванні наших
душ. Спів у нас свій, рідний, старий, традиційно український. Він освячений
віковічним богослужебним вжитком, він Богом освячений, як наш духовний
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талант. Наш спосіб церковного співу. - це специфічно наше розкриття глибин
нашого духу. Ми повинні любити його й далі розвивати. (д) Історією Церкви
Христової. - Православної в нашому народі й на нашій землі. Багато святих
подій творилося в церковній історії нашого народу. І це видно по хорові наших
святих.  Наша  Православна  Церква  в  Україні  дала  біля  200  святих;  вони
ввійшли в Хори Віковічної Церкви Христової, а також зайняли своє місце в
нашому церковному календарі.  Святі з нашого народу. - це обличчя нашої
помісної Церкви в Україні, а одночасно й обличчя нашого народу. Це в Святих
Людях освячується історія певного народу, тобто. - його час і його місце на
нашому світі. (е) В освячення історії даного народу входить і така подія, як
всенародне прийняття християнства. В нашому календарі є позначене Свято
Хрещення України,  яке  припадає  на  день  14 серпня.  Це -  свято  великого
народного й релігійного значення. Це - велике свято нашого краю і нашого
народу, хоч для інших народів воно не має особливого значення.

Все  те  зазначене  вище  ми  повинні  берегти  й  цінувати  як  наш
національний дар, освячений Духом Божим. Все вищенаведене. - віра, мова,
культура, звичаї, характер нашої духовості, наш священний спів, наша історія і
наш церковний календар. - це те, що зберігає священну єдність нашого народу.
В  час  існуючого  розсіяння  частини  нашого  народу  по  всьому  світу  дуже
важним є зберігати духову єдність з нашим народом на Батьківщині. Ніде та
єдність не проявляється так живо, як у єдності календарній, тобто. - релігійно-
духовій,  літургійній.  Єдність  віри  і  єдність  духового  життя  між  нашим
народом на Батьківщині і між усіма його частинами, розсіяними по всьому
світу, є справою великого значення. 

Тут,  зокрема, вирішальну роль  відіграє  єдність  календарна,  а  втім.  -
єдність звичаєва, зокрема єдність літургійна. Тут йдеться про єднання духу в
даний  час  всіх  українців,  що  проживають  на  нашому світі.  Це  -  єднання
реальне, живе, це - літургійне єднання народу. Воно не знає ніяких меж ані
юрисдикцій.  Але  яка  може  бути  мова  про  духову  єдність  народу,  якщо,
скажімо, одна його частина сідає до Свят-Вечірнього стола 24 грудня, а друга
6 січня? Яка єдність народу,  якщо одна його частина святкує Воскресіння
Христове, а друга проходить свої духові подвиги на шляху Великого Посту? У
таких випадках порушується єдність духово-звичаєва. Одначе багато більшого
значення тут має єдність літургійна, єдність календарна. Все це відноситься до
так оспівуваної у нас єдності народу.

У час святкувань варто всім українцям задуматися над вищесказаним.
Такими думками повинні б зайнятися всі ті, які по-всякому дивляться на себе
самих.  -  природну  галузь  українського  народу,  на  його  віру,  культуру,
духовість, історію, на свою Православну Церкву. Добре брати до уваги й те,
що ми не тільки як частина Церкви Христової на Землі, а й як окремий народ. -
Народ Український з його Православною історією і Церквою, маємо на собі
Божественне Благословення, призначення й освячення від Духа Божого.
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 2).  Національна  єдність  не  тотожна  церковній.  У  найновіших
закликах за поєднання українського народу появляється тенденція відходити
від  чисто  церковних  питань  (ніби  ця  справа  вже  десь  і  кимсь  остаточно
вирішена),  менше  підкреслюється  потреба  поєднання  церковного,  а
наголошується на тому факті, що українці - народ поділений його ворогами, а
самим  українцям  робиться  дорікання  за  те,  що  вони  й  далі  піддаються
“польським і московським інтригам, що нас роз’єднали”. Звідси виходить, що
українці  нібито  ще  тільки  повинні  єднатися  в  народ,  бо  “це  наша
загальнонаціональна  вимога”.  Навіть  у  закликах  до  чисто  церковного
поєднання  між  греко-католиками  й  православними  чи  між  самими
православними, як найголовніша мета, ставиться національне поєднання всіх
українців. Мало хто думає над тим, що такими закликами утверджується в
українців думка, що вони - національно роз’єднані.

Про це говорять мужі, до яких прислуховується багато українців. Ось,
наприклад,  промовляючи  свого  часу  до  української  громади  в  Парижі,
кардинал  Йосип Сліпий,  між іншим,  наголосив  на  факті,  який  його  дуже
обрадував. Справа в тому, що під час розмови з архієпископом Мстиславом ще
в 1968 р. він “знайшов спільну мову, бо метою життя нас обох є об’єднання
нашого народу”.

Коли в контексті цієї розмови згадуються московські й польські інтриги,
то, очевидно, тут мова йде про національне роз’єднання нашого народу, який
ще треба єднати. Постає у зв’язку з цим питання: “Чи справді ми національно
роз’єднані, як до цього вмовляють українців? Звідки така мова і кому вона
потрібна?” 

Так, це правда, що українці поділені на різні політичні угрупування чи
партії.  Але ж до всіх тих широко відомих і  майже невідомих українських
політичних  груп  належать  українці  православні,  католики  й  протестанти.
Отже, не зважаючи на релігійний поділ, політичне вони об’єднані в одно. І
навіть  у  таких  всеукраїнських  організаціях,  як  Світовий  Конгрес  Вільних
Українців, а в нас у Канаді - Комітет Українців Канади, є зарепрезентовані
українці  всіх  політичних  напрямків  і  всіх  віросповідань.  Там  український
універсалізм об’єднує їх в одну українську сутність і вже ніякі заклики до
національного об’єднання нам не потрібні.

Українці.  -  свідома  й  міцно  з’єднана  національна  сутність  (і  того
заперечувати не можна). У світлі того навіювати українцям, що вони ще й
роз’єднані, то таке говорення може провокувати різне думання: за ним може
критися щось неповажне, плановане або й підступне.

У нас є більше підстав твердити, що психологічно українці вже давно
творять собою одну національну сутність, а хто говорить чи й тільки натякає
на те, що нашу народну сутність ще треба творити, той на мою думку, великої
прислуги цим ні Україні, ані українству не робить.

Коли б навіть говорили про віросповідні поділи серед певного народу (а
водночас і нашого), то ледве чи може хто насмілюватися ще твердити, що той
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народ, як такий, роз’єднаний. Жоден народ віросповідно не поділений так, як
народ англійський або німецький, але ніде з-посеред них кличів до поєднання
їхнього народу не чути, і ніхто поділеними народами їх не вважає. 

Отже, краще було б, щоб і наші впливові люди перестали понижувати
гідність свого народу турботами про його об’єднання. Наш народ національно
з’єднаний:  він  знає  себе,  своє  місце,  свою мету.  Він  живе  і  творить  свої
національні вартості й багато чим може показатися при цьому і перед світом,
незважаючи  на  те,  що  він  народ,  який  зовсім  недавно  здобув  свою
державність, а водночас віросповідно поділений.

Якщо комусь йдеться про українське віросповідно-церковне поєднання,
то  про те  треба  говорити  щиро й  відкрито,  але  не  забувати,  що це  дуже
делікатна справа,. - така, що й тісніше об’єднання віросповідно одних людей в
одну організаційну сутність вимагає неабиякої психологічної підготовки, а то
й  переродження.  У питаннях  про  релігійно-церковне  поєднання  не  можна
випускати з уваги те, що сюди входить церковно-віросповідне сумління, яким
легковажити не можна. А саме те сумління є дуже важливим чинником навіть
у випадку самих православних українців. Ось і  такі речі повинні брати до
уваги ті, які дуже злегка кидають нам заклики до церковного поєднання задля
самого  поєднання.  При  цьому  навіть  не  допускають  думки,  що  в  справу
церковного поєднання входять істотні справи, що будь-яке поєднання мусить
стати на тверді основи і що партнери поєднання мусять бути гідні довіри.

Дана тема привела нас до мови про поєднання церковне, до якого люди
підходять  дуже  легенько.  Тому  нам  уже  довелося  читати  критику  нашої
Церкви за її ставлення до питань церковного поєднання. Візьмемо до уваги тут
статтю проф.  Ю. Пундика на тему “До резолюцій Собору УГП Церкви в
Канаді”, видрукувану в часописі “Новий шлях”. Автор приписує Українській
Греко-Православній  Церкві  ментальність  “середньовічних  удільних
князівств”, а також турбується питанням українського поєднання церковного й
національного. А чи допускає він те, що ми в цьому випадку якісь виродки,
коли він просто висміює “вставанням з місць однодушне схвалення” Собором
УГП  Церкви  розколу  в  Австралії”?  Чи  не  думає  шановний  професор
Ю.Пундик, який сам признається, що деталей конфлікту в Австралії він не
знає,. - чи не думає він, що його закиди XIV Соборові трошки засміливі, не
зважаючи на те, що Ю.Пундик, як його при цьому величають, є “визначний
український громадський і політичний діяч” і сам є православним?

Критики  проводу,  діячів  і  вірних  Української  Греко-Православної
Церкви в Канаді повинні рахуватися з тим, що ті люди не гірші українці чи
християни від  них,  не  гірші  українські  патріоти,  а  навпаки.  -  вони творці
здорової  церковної  української  православної  сутності  в  Канаді,
зорганізованості й структурі якої можуть позаздрити навіть голосні українські
політики  з  високими  державницькими  аспіраціями.  Отож  навпаки,  наші
критики повинні дечому повчитися від нашої Церкви, а не лише критикувати
її.
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Наша Православна Церква в Канаді  завжди стояла і  міцно стоїть на
українських церковно-національних засадах,  у  шанобливій  візії  її  вірних.  -
тільки наш Православний Київ. Саме він розглядається як об’єднуючий центр
нашого  народу.  У  своїх  відносинах  з  іншими  українськими  церковними
одиницями  наша  Церква  не  звела  нікого;  її  сумління  чисте  і  перед
Православним Києвом,  і  перед  всіма тими православними українцями,  які
вступали  в  будь-яку  відносини  з  нею.  Ми  визнаємо  існуючу  одність
Українського  Народу,  займаємо  і  прагнутимемо  займати  в  ньому  тільки
будівне місце. 

3) Підстави і необхідність церковної єдності.  В останні роки майже
постійною темою розмов у зустрічах віросповідно порізнених християн було і
досі є їхнє поєднання в одно. - як не в одну Церкву, то бодай у якусь спільноту.
Під таким знаком проходить наш час.  -  час  екуменізму І  хто сьогодні  не
екуменіст, того вважають якщо не якимсь диваком, то в крайньому випадку
непопулярним. А хто хоче бути непопулярним 

Тепер  про  екуменізм  також  говорять  поважно  На  екуменічні  теми
ведуться різні  діалоги,  розробляються різні  плани поєднань. Але як тільки
сторони екуменічних переговорів  договорюються до живих,  тобто крайньо
важливих  пунктів,  то  тоді  часто  справу  відкладають  на  подальше
продискутування, а то й закривають її зовсім. Через те тепер вже говорять не
про екуменізм на вершинах, а про місцевий екуменізм, на низах, говориться
про екуменізм практичний, про певну християнську співпрацю, бо поєднання
християн  на  основі  погодження  доктринарного.  -  справа  важка,  майже
неможлива. Але, хто цю справу розуміє, той дивиться на неї спокійно. Поділи
християн на різні віросповідання поставали не легкодушно. Вони з’являлися
як  наслідок  великих  конфліктів  у  поглядах.  Люди  глибоко  вірили  в
правдивість  саме  своїх  переконань.  Власне,  тільки  із-за  цього  наставали
поділи, роз’єднання. 

Тому й повернення християнської єдності. - справа важка. Розсудливі
люди ставляться до неї дуже обережно. Тільки легкодушні можуть говорити і
навіть вимагати поєднання, бо для них все виглядає однаковим. А воно таким
не  є,  бо  віросповідні  поділи  з'являлися  внаслідок  глибоких  психологічних
процесів. Тому, мабуть, потрібні також затяжні переговорні процеси, щоб ті
поділи ліквідувати, погоїти. 

Є  люди,  що  це  розуміють,  а  тому вони  прагнуть  до  заведення  між
християнами царства взаємопошани, любові та певної співпраці,  коли це є
можливим. Це - вияв християнської одності.

Це. - справа можлива й легка і, віримо, навіть Богові приємна. Це вже в
багатьох випадках діється і дає втішні наслідки. Різні християни себе взаємно
пізнають як дітей Божих: вони взаємно шануються, співпрацюють. Одні від
одних дечому навчаються; такий стан усім корисний і приємний. 

Ми  (в  тому  числі  й  автор  розділу)  належимо  до  українського
православного  світу,  в  якім  також  буває  чимало  розмов  про  поєднання.
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Поєднання. - річ добра та свята, але й тут справа йде не так то легко. Про це
свідчать різні наші існуючі православні об’єднання та юрисдикції. Хай би вони
собі існували, якби тільки між ними всіма царила пошана й любов, а понад
усе.  -  звичайне порозуміння. Думається,  що тим ми Бога не гнівили б, бо
навпаки: царство згоди й любові. - то й його Царство в людях. Коли б ми
тільки були людьми. 

Тут,  правда,  вже не можна поминути справи поєднання Українських
трьох Церков-Митрополій, що сталося 1960 р. у Вінніпезі. Воно було доконане
волею найвищих Проводів Української Греко-Православної Церкви в Канаді,
Української  Православної  Церкви  в  США  та  Української  Автокефальної
Православної Церкви в Європі (на чужині). Тоді сталася добра, скажемо так,
повно  задовольняюча  православних  українців  діаспори  подія.  Було  тоді
постановлено,  що  “поза  межами  України  існує  тільки  одна  Українська
Православна Церква. - Церква автокефальна із устроєм соборноправним, яка
тепер  складається  з  трьох  Митрополій:  Української  Греко-Православної
Церкви в Канаді,  Української .Православної Церкви в Сполучених Штатах
Америки й  Української  Автокефальної  Православної  Церкви  на  чужині  (в
Європі  та в  Австралії).  Кожна з  цих Митрополій  живе своїм самостійним
життям як  Церква в  окремій державі.  Але хоч  адміністративно усі  ці  три
Митрополії самостійні, вони одначе становлять собою одну духовну цілісність
і, в разі потреби, “спільно виступають як. члени однієї і тієї самої Української
Православної Церкви”.

Чи треба ще кращого поєднання? Не думаємо,  бо все було б зовсім
добре,  якби  ми всі  могли  вірно  стояти  на  цьому.  Ця  форма поєднання.  -
необхідна, зовсім можлива й задовольняюча. Про яке ще поєднання треба було
говорити?  Коли  б  тільки  справді  ми  всі  жили міцним  церковним життям
внутрішньо, а зовнішньо, в потрібних випадках, щоб справді виступали чесно,
спільно й однодушно, як члени однієї і тієї самої Української Православної
Церкви. Коли ж на практиці така однодушність не маніфестується, бо під нею
немає  тривких  моральних  та  психологічних  підвалин,  то  про  ще  якесь
поєднання нема й що говорити, бо до цієї справи маємо неповажний підхід. 

Ще  раз  стверджуємо,  що  існуюча  форма  нашого  поєднання  вповні
задовольняюча. Коли б її шанували, то з нею рахувалися б свої і несвої кола.
Міцні  і  поважні  становища.  -  чи  вони комусь  підходять  чи  ні.  -  скоріше
викликають повагу й респект. У випадкові Української Греко-Православної.
Церкви в Канаді це показало відношення до неї з боку Константинопольської
Патріархії у формі служіння Божественної Літургії грецькими єпископами у
нашій церкві і нашими єпископами у грецькій церкві .

На  нашу думку,  нам загрожує  і  багато  шкодить  не  так  роз’єднання
зовнішнє,  як  брак поєднання внутрішнього,  тобто  брак  поєднання  в  самій
людині, яка є основною клітиною будь-якого поєднання. Бо якщо людина буде
здорова , то й будоване з неї поєднання буде тривким; коли ж вона буде квола
та безнадійна, то таке буде основане на ній єднання.
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Але в нас чомусь думають, що поєднання церковне можна основувати,
скажемо,  на  принципах  політичних.  Проте  життєвий  досвід  засвідчує,  що
поєднання церковне,  яке ґрунтується на принципах політичних (на кличах:
ура!). - буває нещасливим. 

Церковне поєднання вимагає принципів євангельських.  -  моральних і
чеснотних, бо тільки на таких основах воно буде тривке. Знову, церковного
поєднання не творять популярними закликами. Його творить не хто-будь, а
люди здорових принципових засад, люди - повні моральної сили. Засновуй
поєднання на таких принципах - з ним рахуватимуться всі.

Кожна форма поєднання, а втім і нашого церковного, потребує сильних
людей: не тільки провідних, а всіх. Воно потребує здорового суспільства. А це,
правда, можна добувати не популярними закликами, а посильною й затяжною
працею. І якби ми справді добре оздоровили себе, тоді в нас ні проблем, ні
розмов про поєднання не було б. Поєднання було б фактом життя! 

Правда,  таке  поєднання  не  легке,  бо  воно вимагає  терпеливої  праці:
найперше особистої,  а  тоді загальної.  -  церковної.  Але ставаймо сильними
кожний на своєму місці, практикуймо взаємопошану. Тоді нас пошанує сам
Бог і з нами будуть рахуватися люди. А самі лише галасливі резолюції на
дадуть нічого.

4) Проблеми “Єдиної Українсько-Християнської Церкви”. Від деякого
часу речники українських політичних центрів почали проголошувати “нові”
державницько-церковні ідеї, зокрема такі, що, на нашу думку, на них може й
не  треба  було  б  реагувати.  Але  тепер,  у  світлі  новіших  поворотів  в
українському мисленні,  зокрема  в  церковному,  деяким з  тих  “нових” ідей
варто присвятити бодай трошки уваги. Для цього треба найперше подати певні
документальні .дані. Тому, як зразок такої державницько-церковної філософії,
подамо  частину  статті  з  одного  із  українських  політичних  журналів,  що
належить ОУН.

ОУН вважає, що обидві наші церкви мають “завершитися патріархатом,
а  тому  підтримує  тенденції  в  цьому  напрямі,  стоячи  за  Український
Православний  і  Католицький  Патріархати.  Осідки  обидвох  патріархатів
повинні бути в Києві,  хіба що котрась церква бажала б мати його деінде,
наприклад, у Львові. Держава сприятиме зближенню і зрештою об’єднанню
обох церков в єдину Українсько-Християнську Церкву з єдиним патріархатом,
що  одначе  мусить  статися  шляхом  домовленості  обох  цих  церков  без
інтервенції-втручпання держави.

Генеральною лінією церковної  політики держави буде:  якнайдалі  від
Москви, повне розірвання з нею будь-яких церковних контактів, наближення
зрештою  до  Константинополя  і  Риму.  Тому  слід  всіляко  сприяти  акції
Константинопольського  Патріарха  до  єдності  з  Римом,  сприяти  подібним
тенденціям  наших  церков,  щоб  довести  до  єдності  християнських  церков,
зокрема -  православ’я  і  католицизму.  Є це,  одначе,  винятковим завданням
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наших церков,  а  не  політично-державних чинників,  які  мають  створювати
лише пригожу атмосферу єдності, респектуючи однаково обидві наші церкви.

Обидві  церкви мусять  строго дотримуватися наших старих традицій.
Вони повинні більше брати одна від одної, а не від латинників чи від Москви,
та й не чекати, що скаже Царгород чи Ватикан.1

Наведений  нами  Вступ  згаданої  вище  статті  є  декларацією
державницько-церковної політики однієї з українських політичних партій. -
Організації  Українських  Націоналістів.  Але  той,  хто  слідкує  за  течіями
мислення, дій та заяв речників інших українських політичних кіл, то бачить,
що  така  “генеральна  лінія”  щодо  церковної  політики  стає  політичною
філософією й деяких  інших українських політичних таборів.  У візії  ОУН,
єдність Церкви Христової серед українців могла б бути втілена в якійсь новій
“Українсько-Християнській  Церкві”,  що  була  б  якнайдалі  від  Москви,  а
наближена до Константинополя (на якийсь час) і до Риму. 

Ця візія. - завершена, а в свою основу вона поклала щось конкретне,
взяте з акції Константинопольського патріарха до єдності з Римом. Відтак ті,
що таке бачення мають, уже починають витворювати пригожу атмосферу для
зреалізування її  в церковній єдності  українців.  Цю візію поділяють і  деякі
церковні  кола.  Як  зразок,  сюди  беруть  акцію  за  зближення  з  Римом  ще
Костянтинопольського патріарха Афінаґора. А тому й нам радять йти його
слідами  і  перейматися  його  тенденціями.  Проте  ще  ніхто  з  українців  (з
політичних і церковних кіл) не виявив, яку саме сутність хто вкладає в дещо
давнішу акцію вже покійного патріарха Афінаґора, а не нову Варфоломія. Бо ж
чи його тенденції  були унійні? Чи можна було бачити в Афінаґора унійні
стремління, від яких не можуть відступитися багато хто з українців? Акція
патріарха Афінаґора була відома нам, але подібних устремлінь у нього пізніше
ми більше не бачили. Афінаґор не раз виявляв християнську любов до папи і
католицизму. Дійсно, в цій сфері він шукав з ними зближеня, але ясної візії на
єднання Православ’я з Католицизмом, як виходить, він не виявляє, бо й, певно,
сам її не мав.

Чого ж саме немає в нас, а було в Афінагора, і в чому саме ми повинні
були в ті роки його наслідувати? Афінаґор часто говорив про єднання, а ми. -
ні (або говоримо набагато менше). Чи суть речей у балачках? Але й Афінаґор,
коли говорив про єднання Східного Християнства із Західнім (латинським), то
він відзначав, що тут “не може бути й мови про підкорення однієї Церкви
іншій, або про те, щоб одна Церква прийшла до другої”. Афінаґор казав, що
“єднання мусить здійснюватися так, щоб усі Церкви прийшли до спільного
всім Христа”. І це він підкреслює завжди.

Його міркування щодо католиків можна розуміти так, що він закликає
всю Католицьку Церкву повернутися до Христа. Таке конкретне припущеня
можна зробити хоч би й з того, що коли папа дав дозвіл католикам, у разі
1 Морський О. Український націоналізм і християнство // Визвольний Шлях. -
1969. - Вересень.
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потребі,  приймати Причастя від православних священників, то Афінаґор, зі
свого  боку,  дав  Послання,  яким  зобов’язав  своїх  єпископів  роз’яснити
православним  вірним,  що  вони  не  можуть  причащатися  від  католицьких
священників, бо з боку Православ’я. - це недопустиме. Отже, як бачимо, над
акцією Афінаґора за єднання з Римом треба було думати трошки глибше.

З  візією  на  єдину  “Українсько-Християнську  Церкву”  нам  радять
наближатися  до  Константинополя,  бо  він,  в  очах  “нової”  української
політичної філософії, прагне до єдності з Римом. Але, як би воно не було,. - це
все таки унійна візія: не хочете йти просто до Риму, то йдіть через Царгород, а
зрештою все одно опинитесь у Римі. Але це є довгий і не такий вже й надійний
шлях. А чи може бути якийсь коротший, то тут можемо зробити і мати лише
певні припущення.

В українських уніатських колах зародилася було унійна ідея (хтось її
породив, бо знав, що українці витратять на неї багато енергії та часу). Пізніше
та  ідея  розвинулася  в  конкретне  бажання  мати  патріярхат.  Це  бажання
завершилося в мріях (або й чітких планах) масштабу патріархату Київського. І
справді, цій справі було присвячено багато енергії, багато часу, багато місця на
сторінках  української  преси.  Захват  патріархатом був  величезний,  акція  за
нього.  -  безперебірна.  Але  все  завершилося  тихо  на  вершинах  у  Римі,.  -
завершилося  повною  невдачею.  Зокрема  діяльність  з  його  вибудови
митрополита Йосифа Сліпого. Про це надто широко пише у своїй праці “Іван
Шевців: життєпис українця-християнина” (К., 2011).

А патріархат мав бути для всієї України. В такий спосіб можна було й
сподіватися оправдання візії на єдність українців в одній Церкві. Але нічого з
того  не  вийшло,  і  акція  за  уніатський  патріархат  зникла.  Її  угробило  і
керівництво нинішньої УГКЦ, навіть перебравшись в Київ

Тепер  у  нас  почалася  друга  акція  -  акція  за  об’єднання  самих
православних в одну церковно-адміністративну сутність. За нею виступили
першими українці - уніати й широко оповістили про неї в своїй пресі. Це -
акція за те, щоб у проводі всіх православних українців став один первоієрарх.
Коли б таке сталося, православні українці могли б дуже легко проголосити
свого  першоієрарха  патріархом,  не  оглядаючись  ні  на  Москву,  ні  на
Константинополь, ані на Рим. Це була б чисто українська справа й український
патріархат. - Київський. Хтось з українських православних ієрархів, який був
би  обраний  первоієрархом  для  всіх  православних  українців,  міг  би  бути
проголошеним патріархом Київським і всієї України. На престол Українського
Православного Патріархату, евентуальне, міг би сісти і такий, що поділяв би
тенденції “нової” української політично-церковної філософії й також почав би
орієнтуватися  тільки  на  Рим,  бо  Константинополю  тоді  вже  не  було  б
потрібно. Якби хтось такий знайшовся на престолі Київського Патріархату та
ще  й,  скажімо,  перейшов  в  унію  (подібно  тому,  як  це  скоїв  архієпископ
Харківський з УАПЦ Ігор Ісиченко), то тоді був би готовий патріархат і для
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теперішніх уніатів.  Його,  очевидно,  благословив би й папа.  Тоді  для всієї
України шлях постелився б у Рим.

Ось такий міг би бути короткий шлях у візії до української церковної
єдності. Очевидно, це лише припущення, але воно, евентуально, може бути й
планове. Нам відома подібна уніатська процедура, згідно з якою те, що не
можна здобути в уніатстві, можна здобути в Православній Церкві, а тоді в
готовому вигляді з ним можна йти і в унію. Перехід одружених православних
священників  в  уніатство є  наглядним доказом тієї  процедури.  Її  ж можна
застосувати і до патріархату.

Що ж зрештою можна сказати про “нову” візію на єдність українців в
одній Церкві? Сказати коротко: вона короткозора і не дуже потрібна. У нас
такий ідеал єднання уже давно є. І він. - не візія, а стара традиційна й історична
церковно-національна сутність. Це. - Українська Православна Церква. В ній
може бути кожен, хто сердечно хоче об’єднання. Це - наша сутність. Вона
стоїть лише на українських основах. - далеко від Москви, а ще дальше від
Риму. Це ж нібито про таку єдність українців мріють наші державницькі й
декотрі церковні політики. Чи не краще при цьому було б нам не витрачати
нерви, енергію та час на мрії, а стати на речах конкретних, що були сильним і
єдиним засобом єднання українців у минулому і ще можуть єднати нас тепер,
а це - не дивитися на те, що скаже Москва, Константинополь чи Рим?

5)  Осягнення  єдності  Православ’я  і  Греко-Католицизму.  Під  час
відвідин українців у Великій Британії ще в травні 1970 р. митрополит Йосип
Сліпий при різних оказіях говорив на релігійно-народні теми, про церковне
поєднання  греко-католиків  з  православними.  Наведемо  ще  раз  одну  його
думку дослівно: “Отже, мої дорогі, нехай і нинішня хвилина, нинішня зустріч
наша буде скріпленням нашої єдності і віри в єдність церковну. Дасть Бог, що
осягнемо і єдність з нашими православними братами, бо не ми себе поділили,
а  нас  поділили!  Ми  не  маємо  причин  між  собою  сваритися,  не  хочемо
навертати один одного, а повинні діяти так, як уже це був зрозумів Петро
Могила  і  Вельямин  Рутський,  що  прямували  до  єдності  в  одній  Церкві
Христовій.  Очевидно,  причин  до  розподілу  між  нами  нема.  Для  кожного
народу релігійний розподіл є страшним нещастям. А як він одне. - це його
сила. Тим більше, що в нас немає більше причин до роз’єднання, не ми самі, а
радше ті збоку, наші вороги чи неприятелі, хотіли б під’юджувати і, на жаль,
знайшлися такі, що їх послухали”. Іншого владика разу сказав: “Мої дорогі, не
забувайте. - Христос один, один Син Божий. Він заснував і одну Церкву з
одним пастирем. Не може їх бути більше. Змінювати не можемо, бо це - Божа
настанова”.

Так говорив митрополит Йосиф Сліпий на популярну і в наш час тему
церковного поєднання уніатів з православними. Саме це тоді зацікавило нас.
Якби так про те говорив не Сліпий, а хтось інший, то на таке говоріння можна
було б  взагалі  не  звертати  уваги.  Але оскільки словам Сліпого українські
греко-католицькі, а в тім і українські політичні кола надають і нині багато



134

значення, то вищенаведені його думки треба хоч трошки проаналізувати. Тоді
можна поставити питання, про що говорив український кардинал та чому про
такі речі, як поєднання Церков, він все ж не говорив ясно?

На твердження Йосифа Сліпого треба звернути увагу. У вищенаведених
словах про осягнення єдності між православними і греко-католиками він, між
іншим, сказав, що: 1) “Не ми себе поділили, а нас поділили”. Тут, певне, він
мав на оці те, що Володимир хрестив Русь у нероз’єднане християнство. 2).
“Ми  не  маємо  причин  між  собою  сваритися,  не  хочемо  навертати  один
одного”. 3). Ми “повинні діяти так, як уже зрозумів був те Петро Могила і
Рутський, що прямували до єдності в одній Церкві Христовій”. 4). “Очевидно,
причин до розподілу між нами нема”. 5).  “Для кожного народу релігійний
розподіл є страшним нещастям”. Зрештою кардинал Й. Сліпий стверджував,
що до роз’єднання нас під’юджують наші вороги і що є такі між нами, які тих
під’юджувань слухаються.

Проте, наголосивши все те, Й.Сліпий наказав своїм вірним не забувати,
що один Христос заснував тільки “одну Церкву з одним пастирем; не може
бути більше”, на думку Сліпого, ні Церков, ні пастирів,.  -  зрештою тільки
Церква католицька під проводом папи.

Погляньмо  на  твердження  Йосифа  Сліпого.  Він  говорить  історичну
правду, коли визнає, що “не ми себе поділили, а нас поділили.” Це - правда, і
кожен знає,  що до  Берестейської  Унії,  яка  була проведена  у  1596 році,  в
Україні була тільки одна Християнська Церква. - Православна, яка (ще раз
нагадаю) постала як державна Церква старої України за Володимира Великого
988 року. Від єдності в цій одній Українській Церкві, за інтригами й акцією
польського  католицького  духовенства  й  уряду,  відпала  була  частина
українського православного єпископату, яка дала через Берестейський собор
1596 року зародок Уніатській Церкві в Україні. 

Йосиф Сліпий каже правду, коли твердить, що той поділ Української
Церкви стався не з ініціативи самих українців, бо ж “не ми себе поділили, а нас
поділили”. А всім відомо, що українців церковно поділили поляки, які діяли
під омофором Риму. Добре говорив Сліпий, кажучи, що в самих українців
причин до церковного поділу не було і нема. Те страшне українське нещастя,
вірно  відзначав  митрополит  Сліпий,  сталося  через  зовнішні  чинники і,  як
виходить з його слів, утверджувався далі “під’юджуванням” з боку ворогів
нашого  народу.  В  світлі  історичних  фактів,  зокрема  в  світлі  тверджень
Сліпого, це можна розуміти так, що сучасне українське уніатство тримається
тільки на силі “під’юджувань” з боку наших ворогів. По висловах Йосифа
Сліпого, це тільки так можна розуміти.

Митрополит  Сліпий  говорить  про  поєднання  греко-католиків  з
православними і каже, що ми “не хочемо навертати один одного”, тобто й не
повинні навертати ані уніатів до Православної Церкви, ані православних на
католицтво, але повинні діяти якось так, щоб і без навернень ми всі опинилися
в Церкві Католицькій. Як саме можемо ми опинитися в “одній Церкві з одним
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пастирем”,  не  звертаючись  на  католицизм,  того  не  знаємо і  навіть  Йосип
Сліпий нічого про те нам не сказав, хоч і говорив про поєднання.

Подібні міркування нині часто звучать з уст греко-католиків – і рядових
мирян, і ієрархів. Але це дуже невиразна мова про церковне поєднання серед
українців, мова нелогічна, а так собі говориться ніби з розрахунком на наївних
людей. Але той, хто хоче говорити про церковне поєднання, повинен знати,
чого він хоче і повинен говорити про те відкрито і ясно. Єдиний тут є шлях до
полагодження церковних відносин серед українців. - це скоріше повернення
греко-католиків  до  Православної  Церкви.  Інший  шлях  остання  нині  не
приймає, хоч і розглядає як пропозицію. 

З уст нинішніх очільників УГКЦ заяв щодо поєднання Церков України
ми  не  чуємо.  Тут  вона  виявляє  діяльність  більшу на  свою  схильність  до
інтеграції  з  чистим  католицизмом.  Один  лиш  невеличкий  приклад  –  свій
університет у Львові Церква назвала лише Українським Католицьким. Вона
вдається до проведення своїх архієрейських соборів у Римі,  а  формування
свого керівного штату всеціло віддала Ватикану.  Артикули Берестейського
Собору 1596 року не працюють, а про сам Собор Церква згадує пошепки. То ж
УГКЦ напряму крокує до повного підпорядкування Риму, а не до поєднання із
Православ’ям. 

6)  Доля  Української  Православної  Церкви.  Питання  Православ’я  в
Україні і доля Української Православної Церкви мабуть ніколи не займали і не
турбували православних українців у такій мірі,  як майже за ввесь час XX
століття.  Мабуть  ніколи  досі  це  питання  не  балансувалося  на  такому
критичному вістрі остаточного вирішення його як за нашого часу. В нас були
неймовірно буйні і сміливі зворушення народних почувань і реальних заходів
в напрямі нормалізації та узаконення стану Української Православної Церкви
в Україні, але досі це були зворушення духу самих українців, а до того ж
тривалий час. - в поневоленій Україні.

І  хоч  як  войовничо  проти  тих  зворушень  виступала  Московська
Патріархія,  скільки  санкцій,  навіть  анафем,  вона  не  проголошувала  проти
провідників руху за встановлення дійсно Української Православної Церкви в
Україні,  вона при цьому діяла  проти Українського Православ’я  сама.  При
цьому Московська Патріархія почувалася й поводилася зовсім свобідно, бо
вважала  і  проголошувала  себе  Церквою-Матір’ю  Православної  Церкви  в
Україні. 

Але  ж  насправді  то  Українська  Православна  Церква  породила
Московську Церкву. А та, коли підступно виторгувала собі владу над нею від
турецьких  властей  1686  року,  то  проти  волі  й  протестів  українського
духовенства упокорила її собі і понизила до стану Церкви-Дочки. Уярмлена
турками Вселенська Патріархія. - дійсна Церква-Матір Православної Церкви в
Україні. - була приневолена приймати все це мовчки.

Але  вона  мовчала  до  часу.  1924  року,  коли  встановлювалася
Автокефалія  Православної  Церкви  в  Польщі  (а  це  частина  колишньої
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Київської Митрополії), то Вселенська Патріархія офіційно заявила, що вона діє
так  тому,  що  акт  поневолення  Православної  Церкви  в  Україні  1686  року
вважає неканонічним.

1990 року Вселенська Патріархія в посланні до Московської Патріархії
ще  раз  (і  то  недвозначно)  заявила,  що  вона  визнає  канонічну  територію
Московської  Патріархії  в  межах,  визначених  Східними  Православними
Патріархатами  1593  р.  Тоді  Українська  Православна  Церква  була
Митрополією Вселенської Патріархії. Таку заяву Вселенської Патріархії 1990
року доводиться вважати доленосною.

1989  року  в  Україні  розвивається  рух  за  встановлення  автокефалії
Православної  Церкви.  1991  року  проголошено  незалежність  України  і  все
більше почав розвиватися рух за унезалежнення її Церкви від Москви. Ще
1989 року почали встановлятися контакти УАПЦ із Вселенською Патріархією.
Українська  Православна  Церква  Канади  1990  року  добилася  встановлення
євхаристійного єднання з Вселенською Патріархією. У 1995 році це здобула
УПЦ США і всієї української діаспори. В серпні 2000 року відбувається Собор
УАПЦ в Україні під головуванням митрополита Константина. Собор вирішує
просити  Вселенського  Патріарха  допомоги  в  нормалізації  Православної
Церкви  в  Україні,  а  водночас  вирішує  ввійти  в  порозуміння  з  УПЦ  КП.
Патріарх Філарет скликає ввесь свій єпископат,  який разом з  єпископатом
УАПЦ підписує звернення до Патріарха Варфоломея і просить його допомоги
у справі вирішення долі Православ’я в Україні. Сам же єпископат УПЦ КП
(якось несподівано) ухвалює низку постанов у цій справі, а втім - проголошує
звернення до Вселенського Патріарха Варфоломея,  до Президента України
Леоніда Кучми та до всього українського народу.

Гадаю, що всі ці документи нашому читачеві відомі. Вони були вміщені
в  офіційних  виданнях  УПЦ  Київського  Патріархату.  Відомою  також  є  та
переписка, яка відбулася з приводу ситуації у Православ’ї України між УПЦ
Московської  юрисдикції  та  Вселенським  Патріархатом.  УПЦ  МП
заперечувала  можливість  будь-якого  втручання  Вселенської  Патріархії  у
вирішення питань Православної Церкви України, а себе видавала за єдину
православну  церковну  інституції,  з  якою  може  йти  мова  про  канонічне
розв’язання питання утворення Української Православної Автокефалії.

Читачеві певно відомі і рішення Помісного Собору УАПЦ, який обрав
свій шлях вирішення проблеми визнання Вселенським Православ”ям права
України мати свою Автокефальну Православну Церкву.

Відомість  позиції  чотирьох  зацікавлених  Православ’ям  в  Україні
партнерів:  Московської  Патріархії.  -  УПЦ  МП,  Константинопольської
Патріархії,  УАПЦ  і  УПЦ  Київського  Патріархату  полегшує  мій  аналіз
цьогочасного становища у Православ’ї України . Хотілося б тут назвати ще
п’ятого зацікавленого партнера. - урядову владу України. Її відношення до
долі Православ’я в Україні якщо не обережне, то об’єктивне, а втім. - важке,
невигідне, дипломатичне. Але все одно владі його доводиться розглядати, бо ж
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послідовники трьох складових частин Українського Православ’я. - громадяни
України.

Зрозумілою  тут  є  також  ситуація  Вселенської  Патріархії,  бо  вона.  -
Церква-Мати Православної Церкви в Україні. - байдужою при цьому не може
бути.  Крім того,  ситуація  Православ’я  в  Україні  сьогодні.  -  наслідки акту
набуття  юрисдикційних  привілеїв  Московською  Патріархією  над  своєю
Церквою-Матір’ю.  -  Православною  Церквою  України,  що  сталося
горезвісного для неї 1686 р.

Положення і ставлення до заіснувавшої ситуації Православ’я в Україні
УАПЦ  і  УПЦ  Київського  Патріярхату  також  зрозуміле,  але  доводиться
шкодувати з того, чому між ними не видно спільного фронту? Різниця ж бо
між ними не така велика, а проблема персоналій тут рішуче не оправдана, бо
персоналії вимірюються короткими роками, а доля Церкви. - століттями.

Крім того, треба мати на увазі ту евентуальність, яку в даній ситуації
могла б виконати Вселенська Патріархія. Це, власне, та евентуальність, якої за
будь-яку ціну не хоче допустити загрожена Москва. А це тому, що навіть при
частковому поєднанні  Православ’я  в  Україні  вона може бути  доведена  до
великих втрат.

Тут  виступає  ще  один  тяжкий  елемент:  до  полагодження  долі
Православної Церкви в Україні може довести лише братнє погодження між
УПЦ МП, УПЦ КП і УАПЦ. Але речники УПЦ Московського Патріархату
категорично заявляють, що вони до розмов з патріархом Філаретом не стануть,
бо він анафемований, тобто виклятий Московською Патріархією. А анафема
на людину. - це відлучення її від Церкви і передання в руки Сатани навіки
вічні.

Та  анафема в  досвіді  Української  Православної  Церкви.  -  це  зручна
зброя в руках Москви. Інші Православні Церкви послуговуються нею дуже
рідко.  В  практиці  Української  Православної  Церкви  вона  також  зовсім
невідома.

Але скількох анафем зазнали православні українці тільки за тяжкого XX
століття ! І то все з боку твердої духом Москви, коли вона в інший спосіб на
людину не може посягнути. Так проклинало ( і продовжує проклинати) до цих
днів, а це біля 300 років, Івана Мазепу кожної Неділі Московське Православ’я.
За що? За те, що виступ проти Москви. - смертельний гріх?

Церковну  анафему  гостро  засудив  великий  святитель  Православної
Церкви св. Іван Золотоустий. Бо анафема. - це засудження людини на пекельні
муки навіки-вічні.  А нас  навчають,  що найбільшою цінністю у Всесвіті  є
людина, за спасіння якої від пекельних мук пішов на муки і смерть сам Син
Божий Ісус Христос. Тільки подумати, за що анафемствують людей тепер. Чи
їхні прогріхи є аж такі, що заслуговують вічних мук? Чи задумуються ті, які
проклинають інших, що вони роблять? Вони ж, каже св. Іван Золотоустий,
стають понад суд самого Бога.

Коли б люди думали, що вони роблять ! 
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Але, виходить, що про декотрих з тих, що так легко проклинають інших,
самі  генії  КДБ  були  такої  думки,  що  їхні  релігійні  переконання  і  роль
“містерійна”.2

Шкода, що й серед наших земляків православних знаходяться такі, які
перед явищем московських анафем мало не благоговіють.

Це один елемент, якого не можна було не згадати в наших роздумах. Але
є ще й інший. Йдеться тут про духову царину Московської Патріархії, в яку. -
тією чи іншою мірою. - втягують вірних УПЦ Московського Патріархату. Це -
політично-військовий  альянс  Московської  Патріархії  із  Збройними силами
Росії, завданням якого проголошено патріотичне виховання російської молоді.
Патріарх РПЦ Алексій ще в травні  1993 року заявив,  що єдиною опорою
Московської Патріархії стали Збройні сили Росії.

Тоді  питається,  як  ці  заяви  приймати  громадянам  України,  що  є  в
духово-юридичній  орбіті  Москви,  належачи  до  УПЦ  Московського
Патріархату?

Згадане  патріотичне  виховання  російської  молоді  силами  РПЦ.  -  це
глибоко національний сентимент і росіяни мають моральне право на це. То
тоді,  знову  питається,  чому  національні  почуття  православних  українців
називають  політиканством  і  чому  цього  допускаються  холуї-малороси,  які
покірно благоговіють перед таким явищем, як московські анафеми?

Елемент  політиканства  в  Церкві.  Про  нього  говорять,  як  про
хворобливий феномен серед православних українців. Патріарх Алексій навіть
засудив президента Кучму, коли той заговорив про необхідність наведення
порядку  в  царині  Православ’я  в  Україні.  Кучма,  мовляв,  допускається
політиканства в Церкві. А хіба того політиканства не допускаються в Росії? Не
користає з нього Московська Патріархія? 

А що скажемо про прийнятий закон в  Росії,  згідно  якого  привілеєм
легального статусу там можуть користуватися тільки ті віросповідання, які на
тоді проіснували в Росії 15 років? Чому патріарх Алексій не сказав урядові Б.
Єльцина, щоб він у церковні справи не втручався? Це ж на основі згаданого
закону  прихильників  УПЦ  Київського  Патріархату  з  їхніх  посілостей  у
Ногінську  вигнали  за  допомогою  російської  міліції.  Чи  засудив  цей
насильницький вчинок патріарх Алексій?

В дійсності  українці в Росії  повинні б втішатися такими привілеями,
якими послідовники Московської Патріархії користуються в Україні. Але ні
закони Росії, ні воля патрірха Алексія таких закономір не допускають. 

Це один курйоз, але є й інші. Ось, наприклад, Московська Патріархія
ніби надала УПЦ МП статус автономії: але чому про це не повідомлені інші
Автокефальні й Автономні Православні Церкви, як цього вимагає протокол
нормальних взаємовідносин між ними? Московська Патріархія, яка претендує
на провідництво світового Православ’я цього не зробила. Отже, жодна інша
помісна  Православна  Церква  про  цю  автономію  нічого  не  знає.  Ця  т.зв.
2 Див.: Боровський В. Поцілунок сатани. - Нью-Йорк, 1981. - С. 88-92.
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автономія  УПЦ  в  список  помісних  Православних  Церков  не  внесена,  бо
московська  церковна  компетентність  чомусь  цього  моменту  не  доглянула.
Водночас  православним  українцям  дорікають,  що  вони  до  самостійного
провідництва ще не доросли, що вони якісь недорослі. Але ж це явна образа
православних українців, образа їх гідності ! Московській Церкві що до того.
Така її культура !

Те, що в Україні Церкви відроджуються.  -  це дуже святе й відрадне
явище. Але треба прагнути того, щоб ці Церкви жили в євангельському спокої,
щоб співпрацювали між собою, а одновірні. - щоб пробували єднатися. То
добре,  що православні  українці  в  Україні  намагаються  об'єднатися  в  одну
церковну структуру і навести порядок у своєму відношенні до Вселенського
Православ’я. Але все це треба робити з дійсною християнською свідомістю й
мотивацією, бо в церковних справах інакше не можна.

7)  Православ'я  України  в  його  історичній  традиції  і  нинішніх
проблемах. Україна за кількістю православних організацій нині займає одне з
перших місць у світі. На початок 2020 року їх нараховувалось біля 20 тисяч.
Проте  ці  голі  цифри  є  лише  зовнішнім  виявом  православного  життя  на
українських теренах. Вони не виражають ті далеко складніші, ніж в інших
православних  країнах,  внутрішні  процеси,  які  засвідчують  вияви  кризи
Православ'я нашої країни. Цю кризу виражає: 

• поділ Православ'я України на незалежні Церкви, відносини між якими
далекі  від Христового принципу любові до ближнього,  елементарної
толерантності, самостійності, бо ж маємо повну залежність УПЦ МП
(особливо за нинішнього предстоятельства митрополита Онуфрія) від
Москви;

• втрата Православ'ям свого абсолютно домінуючого стану на релігійному
полі  України,  бо  ж  нині,  як  це  засвідчує  статистика  релігійних
організацій,  їх  десь  52%  в  мережі  країни,  а  під  час  соціологічних
досліджень до православних себе відносять десь 36-40 % вірян;

• невміння  Православ'я  організувати  активну  місіонерську  і
благодійницьку роботу, що веде до втрати ним домінуючих позицій на
полі  релігійного  життя,  поразок  у  його  протистоянні  поширенню  і
впливам протестантських спільнот, зокрема баптизму та харизматів;

• православ'я постає не як спільнота глибоко віруючих мирян, а як чисто
літургійна конфесія. Вона не дає мирянам у своїх бездіяльних недільних
школах знань релігії, а обмежує їх лише чистим обрядодіянням. Миряни
не включені в активну місіонерську роботу, яка при цьому наявна в
діяльності  інших  конфесійних  спільнот  і  сприяє  інтенсивному
зростанню їх громад на українських теренах;

• помітне зменшення у Православ'ї кількості дійсних і зростання кількості
номінальних християн. Православна віра не постає вже для більшості
вірних в ролі морального імперативу повсякденного життя,  моральні
цінності християнства часто підмінюються орієнтаціями на матеріальні



140

(насамперед, грошові) цінності;
• Православ'я  із-за  неналежної  загальної  освіченості  (в  тому  числі  і

світської) свого кліру, відсутності власної богословської традиції, певної
духовної відстороненості від актуальних проблем сьогодення не постає
репрезентантом інтелекту нації, обмежує духовність своїх вірних лише
буденною релігійністю, вузьким колом знань з біблійної тематики.
Прийшовши на українські землі ще в ІХ-X століттях й утвердившись

завдяки політичному акту 988 року, знаному як “Володимирове хрещення,
християнство  тут  поступово девізантиїзувалося,  здолало ортодоксальність  і
цезаропапізм  Константинопольської  Церкви  і  водночас  сприйняло  етнічні
специфіки  українського  етносу.  Протягом  семи  століть  свого  автономного
буття  (XI-ХVП  століття)  Православ'я  України-Руси  сформувалося  як
специфічний  культурно-релігійний  феномен  з  такими  рисами,  як
соборноправність,  демократизм,  софійність,  євангелізм,  національністність,
побутовість, відкритість та толерантність.

Попавши  явно  неканонічним  шляхом  у  1686  році  в  юрисдикцію
Московського  Патріархату,  воно  поступово  оросіянилося,  позбулося
насильницькими методами своїх українських особливостей і зрештою стало
для російського царизму засобом колонізації українського народу. В такому
вигляді  воно  й  нині  зберігається  в  Україні.  Розпалася  "політична  імперія
Горбачова",  збереглася  російська  “церковна  імперія  Олексія  II”,  а  нині  -
московського  патріарха  Кирила.  Різні  політичні  сили  і  насамперед
Московський  Патріархат  нині  прагнуть  під  гаслом  “русского  мира”  її
використати  для  відродження  якогось  східнослов'янського  державного
утворення,  "історичної  Русі"  тощо. Тим більше, що Російська Православна
Церква  в  своїх  імперських  прагненнях  із  збереження  т.зв.  "канонічної
території"  все  частіше  використовує  державні  структури  Росії  з  метою
забезпечення своїх інтересів, в тому числі й в Україні. Витанцьовуючи під
абстрактним закликом до миру і не згадуючи при цьому ім’я явного агресора -
Росію  і  її  фашистського  фюрера  В.Путіна,  Православна  Церква  України
Московської  юрисдикції,  а  точніше,  за  словами  того  ж  Путіна,  “Русская
Православная Церковь в Украине”, очікує перемоги Росії у її підступній війні з
Україною. Тут доречно згадати слова митрополита Августина з УПЦ МП,
сказані ним на засіданні Всесвітнього російського народного собору в Москві:
“Ми очікуємо кроків з боку Росії як загін, що чекає команди кинутися у бій…
Невизначеність засмоктує. Прийшов час діяти рішуче і називати речі своїми
іменами…. Ми вже втомилися. Нас єдине, що надихає, це те, що ми віримо ще
в Росію. Якщо Господь нас направить – вирулимо і  ми”.  Додати до такої
зорієнтованості  УПЦ  МП  на  Росію  нічого.  Тим  більше,  що  митрополит
Онуфрій не визнає Голодомор як геноцид українців і розглядає його як Боже
покарання: “Катюзі по заслузі”. 

Стан  в  Православ'ї  України  слід  розглядати  в  історичних  та
геополітичних  вимірах  відносин  Україна  -  Росія,  а  не  з'ясовувати  його
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наявністю  якогось  домінуючого  суб'єктивного  чинника  -  діяльністю  в
минулому  і  тепер  нинішнього  Патріарха  Церкви  Київського  Патріархату
Філарета  (Денисенка),  втручанням  патріарха  російського  Кирила  в
православне  життя  України,  прислужництвом  Предстоятеля  УПЦ  МП
Онуфрія віковому московському колонізатору українського народу. 

Складну  ситуацію  нашого  православного  життя  (і  не  вперше  так)
сфабрикувала Російська Церква з чітко визначеними намірами: не допустити
відокремлення від себе Православ'я України. Саме вона є тим чинником, який
загнав  в  глухий кут вирішення проблеми православної  автокефалії  (навіть
автономії) в Україні. Московська Патріархія, незаконно приписавши собі стан
Церкви-Матері  щодо  Православ'я  України  (незаконно,  бо  ж  Московська
митрополія  вийшла  в  1448  році  з  Київської  без  дозволу  на  те  матірного
Константинопольського  Патріархату),  вже  третій  десяток  років  ігнорує
прохання  про  надання  Помісності  Українській  Церкві,  яке  надходило  з
України і від церковних, і від світських властей. 

Причини  цього  зрозумілі.  Окрім  втрат  фінансових  надходжень  і
значного кількісного зменшення своїх парафій, Російська Православна Церква
при з’яві Автокефалії в Україні повинна буде міняти історіософію свого буття.
Адже тоді вона не буде вже апостольською (прихід апостола Андрія на наші
терени не буде належним їй), історію свою муситиме починати вже не від
“Володимирового  хрещення” та  й  постане щодо Київського  Православ'я  у
стані Церкви-Дочки. Кардинально зміниться її геоконфесійна і  геоцерковна
ситуація, статус у Вселенському Православ'ї. Правда, московський президент
Путін  вже  вигадав  обхідний  маневр  від  такої  втрати.  Абсолютизувавши
хрещення князя Володимира в загарбаному Московією Херсонесі, він постав
засновником так званого “Православного Крымославіия”, що нині, коли Крим
загарбано,  веде  прямо  до  Москви  як  “Третьего  Риму”.  За  версії  Путіна,
“Владимирова  купель”  в  Києві  є  лише  одним  із  епізодів  з  поширення
християнства по теренах Русі, в тому числі й Московської.

Надто непослідовну позицію щодо Українського Православ'я тривалий
час  (до  утворення  його  Церкви  Томосом)  займав  Константинопольський
Патріархат. З одного боку, він ще в 1687 році не визнав приєднання Київської
митрополії до Московської Церкви, згадав про це в 1924 році, а в останній час
заявляє про визнання РПЦ лише в межах її території 1593 року (тобто без
України). При цьому він в минулі роки вів переговори з двома Православними
Церквами України - Київського Патріархату та Автокефальною - про надання
Помісності  їх  об'єднаній структурі.  Але водночас,  з  другого боку, звучалм
часто заяви Константинополя про його невизнання цих Церков, про визнання
канонічною  лише  Церкви  Московської  юрисдикції.  Навіть  прийняття
Українських  православних  Церков  Канади  та  США  до  складу
Константинопольського  Патріархату  останній  пояснює  своїм  прагненням
відвернути їх входження до "розкольницької Церкви Київського Патріархату".

Звучать різні,  часто відмінні пропозиції Україні з приводу вирішення
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проблеми  поєднання  її  православних  церков,  одержання  статусу  Помісної
Православної  Церкви.  Московський  Патріархат,  як  умову  для  розгляду
питання  про  автокефалію,  виставляє  насамперед  розкаяння  і  приєднання
Української  Автокефальної  Православної  Церкви  і  Церкви  Київського
Патріархату (але без владики Філарета) до Української Православної Церкви
Московської юрисдикції.

Вселенський Православний Патріарх Варфоломій ще декілька роками
тому обіцяв надати автокефалію Православ'ю України за умови попереднього
об'єднання трьох, а при небажанні УПЦ МП, то хоч би двох інших Церков -
Автокефальної і  Київського Патріархату.  Проте реальних можливостей для
об'єднання наявних в Україні  православних церков за  життя Предстоятеля
УАПЦ Мефодія із-за його особистого несприйняття глави УПЦ КП Філарета
не було. Лиш після смерті Мефодія відкрилася дорога до єдності. Хоч знали
ми  те,  що  УАПЦ  як  єдиної  церковної  структури  не  було.  Вона  своїм
єпархіальним поділом і відносинами між єпархіями дечим нагадувала період
феодальної роздробленості на окремі князівства і державки. То ж в УАПЦ
насамперед стояло питання організаційного єднання, а вже потім входження в
процес всеправославного об’єднання.

Кожна з наявних в Україні православних Церков бачида по-своєму шлях
до  утворення  єдиної  Православної  Церкви.  УПЦ  Московської  юрисдикції
розглядала лише Російську Православну Церкву як Церкву-Матір щодо себе, а
себе  рекламує  єдиним канонічним православним  церковним утворенням в
Україні.  Відтак  вона  чекала  тільки  з  Москви  і  тільки  для  себе  Томос
Помісності. Українська Православна Церква Київського Патріархату вважала,
що процес автокефалізації має відбутися через об'єднання наявних в Україні
Православних Церков (а то й без УПЦ МП), самопроголошення об’єднаною
Церквою своєї Помісності, що, зрештою, має визнати Константинопольська
Патріархія  як  відначально  матірна  Церква  щодо  Київської  митрополії.
Українська  Автокефальна  Православна  Церква  шлях  до  автокефалії
Українського  Православ'я  шукала  на  Фанарі,  визнаючи  лише
Константинопольську Церкву своєю Церквою-Матір'ю і оспівуючи її владик. 

Кожна Православна Церква України визначала свій шлях до Автокефалії
єдиноістинним,  а  тому  проблема  ця,  гадаємо,  без  втручання  державного
чинника (зокрема ВР і Президента) у її перспективі вирішеною бути не могла.
Чогось крамольного в тому, що Держава зрештою (зокрема Президент Петро
Порошенко)  взяли  на  себе  функцію  своєрідного  арбітра  міжцерковних
відносин  (як  це  розцінює  її  дії  в  цьому  напрямку  Церква  Московської
залежності),  не має. В історії таке вже було (згадаймо тут позитивну роль
імператора  Костянтина  чи  князя  Володимира  в  християнській  історії).
Плекаючи  єдність  країни  і  шукаючи  духовні  основи  національного
відродження, Держава заявила про свою затурбованість станом Православ'я і
здійснила конкретні кроки на шляхах утворення зрештою Єдиної Помісної
Православної  Церкви,  яка  разом з  владою покликана  працювати  на  благо
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України,  а  не  на  той  розбрат,  який  ще  й  нині  наявний  із-за  церковного
протистояння. До останнього додається не лише несприйняття Московською
Церквою власне Українських Православних Церков, а й Української Греко-
католицької Церкви, які Москва прагне подавати як вияв фашизму. 

Але  при  вирішенні  проблеми  об’єднання  Церков  стоїть  питання  не
просто  про  утворення  якоїсь  нової  Православної  Автокефалії,  а  про
відродження  в  цьому процесі  того  Київського  християнства,  яке  за  своєю
сутністю є єдиним із Вселенським Православ'ям, а за своїм зовнішнім виявом
було українським. За цієї ситуації певно що релігійні інтереси росіян в Україні
(а їх десь 20%), зросійщеного населення нашої країни (десь стільки ж) міг би
задовольняти  утворений  тут  Екзархат  Московської  Православної  Церкви.
Російська Православна Церква при цьому мала б не ображатися з того, що
православні українці хочуть мати свою Автокефальну Церкву, а вибачитися
перед ними за те зло, яке вона скоїла, ліквідовуючи Київське Християнство в
ХVІІІ-ХІХ століттях, за її слугування Російській владі в нищенні українства.

В  цивілізованому  світі  імперським  виявам  немає  вже  місця.  Тому
анахронізмом  пахне  від  сакралізованої  геополітичної  концепції  так  званої
"канонічної  території",  яка  постійно  звучить  в  заявах  Московського
Патріархату  і  яка  дає  йому можливість  проблему Української  Автокефалії
подавати  як  свою  внутрішню  проблему,  не  допускати  до  її  вирішення
Вселенське  Православ'я.  Проте  згідно  з  17  правилом IV і  38  правилом V
Вселенських Соборів, а також 34 Апостольським правилом кожний народ має
право  на  свою  Церкву  в  межах  своїх  кордонів.  Всі  наявні  в  Україні
Православні  Церкви  у  своїх  віроповчальній  і  обрядових  сферах  діють
відповідно  до  канонів  Вселенського  Православ'я.  Що  ж  стосується
канонічності  їх  інституалізації  як  самостійних  Церков,  то  якісь  усталені
канони цього процесу не існують. Є лише традиція, згідно з якою Церква-
Мати надає автокефалію Церкві-Дочці при одночасному визнанні цього акту
всією православною спільнотою церков світу. Як свідчить історія,  Церкви-
імперії з великим небажанням йдуть на це, а тому більшість нині існуючих
Православних Автокефалій поставала шляхом самопроголошення. Українська
Православна  Автокефалія  постає  не  шляхом самопроголошення,  а  шляхом
відродження насильно забраної у неї незалежності. При цьому це вона робить
самостійно,  бо  ж Московська  Церква  не  є  для  неї  Матір'ю і  неканонічно
одержувати  від  неї  автокефалію,  а  Константинопольська  усунулася  від
вирішення проблеми, хоч вона на це має пряме право. Гадаємо, що змінити цю
її мовчанку мали б ті американські православні Церкви українців, які ввійшли
в Церкву Константинополя і які певне якось впливати на неї.

В Україні Церква відокремлена від Держави, але Держава не байдужа до
того, в якій формі проходять в її кордонах церковні процеси, як це впливає на
політичну  ситуацію  в  країні,  до  чого  зрештою  вони  можуть  привести.
Московський Патріархат все більше стає державною Церквою в Росії. Тому
Україну не може не цікавити форма і мета підпорядкування її УПЦ цьому
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Патріархату, тим більше що в його колах звучать часто явно антиукраїнські
заяви,  зорієнтовані  на  ігнорування  нашого  національного  суверенітету,
самобутності української духовності. Пора Державі вже за таку ворожу щодо
незалежності України діяльність притягати до кримінальної відповідальності
декого із владик і священиків УПЦ МП, позбавляти їх можливості ворожого
впливу на українських парафіян, а то й прямо відстоювати свої інтереси. 

Не  справою  нашої  Держави  є  те,  якими  шляхами  одержують
автокефалію  Церкви,  що  існують  на  її  території,  але  коли  це  веде  до
регіоналізації  її  території,  формує  сепаратизм  та  екстремізм,  загрожує  її
територіальній цілісності,  то тут вона не може виявляти свою байдужість.
Держава не може також допустити, щоб наявний розкол в Православ'ї України
використовували різнобіжні її політичні сили, щоб церковні інституції ставали
політичними утвореннями. Вона також толерантизує міжцерковні протиріччя
в Православ'ї із матеріальних питань, зокрема володінь храмами, церковним
майном, надає реальну допомогу у їх вирішенні. Пора забрати у Московської
Церкви духовні святині українського народу – Києво-Печерську і Почаївську
Лаври, не допускати московських православних в стіни Святої Софії.

Українська Держава прагне виявляти рівне ставлення до Православних
Церков, в міру можливостей загоює ті рани, які були нанесені Православ'ю в
роки  тоталітаризму,  зокрема  організацією  будівництва  нових  церковних
споруд  і  відновленням  архітектурних  пам'яток  Православ'я.  Вона  орієнтує
Церкви  на  порозуміння  у  вирішенні  проблеми  православного  єднання,  не
форсує при цьому події, але вважає, що в інтересах українського народу та й
для піднесення авторитету самого Православ'я було б пошвидше їх вирішення.
Україна  Томосом  Константинопольського  Патріархату  як  Церкви-матері
здобула  статус  автокефалії.  Але  вона  може  мати  свою  і  Єдину  Помісну
Православну  Церкву.  Саме  її  наявність  дасть  можливість  ефективно  й
оперативно вирішити наявні кризові проблеми Українського Православ'я.

б) Спільноти православ’я України.
1)  Російська  Православна  Церква  в  Україні  як  витвір  Московії.

Український вимір проблематики, пов’язаної з культивуванням ідей “русского
мира”  –  предмет  особливий.  Україну  і  Росію  пов’язують  майже  три  з
половиною сторіччя спільного життя у складі Російської імперії та СРСР. За
фасадою  благополуччя  в  ці  роки,  більше,  щоправда,  навіюваного,
пропагандистського, ніж справжнього, нерідко чинилися й страшні лиха: мали
місце  масові  політичні  тортури,  класовий  терор,  заслання,  ідеологічний
визиск, депортації, голодомори… То ж радянський устрій, попри безперечні
успіхи,  себе  назагал  скомпрометував:  залишив  після  себе  жахи  класової
знавіснілості,  нечуваного  терору,  голодоморів,  ідеологічних  наруг  та
політичного визиску. 
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 Радянське минуле, яким воно не було, озивається до нас дотепер. Воно
стукає в двері нашого буття і наслідками радянської національної політики, і
зрощеністю життєвих доль, і політико-ідеологічними уподобаннями громадян
України старшого віку. Тому маємо усвідомлювати: попри інші доцільності, з
яких щастя жити у власній незалежній державі Україна мало брати гору над
усім, у двовимірі покоління, якому запала в пам'ять їхня “радянська” молодість
і,  водночас,  довелося пожити в незалежній державі  Україна  далеко не все
складалося на користь нової реальності, асоційованої з кризами й нестатками,
політичною  нестабільністю  та  безробіттям,  прихватизацією  всього  і  вся
майстрами окозамилювання та різкою майновою розшарованістю суспільства.
І хоча труднощі непростого становлення держави Україна мали й об’єктивні
замовлення, кризовий стан на вітчизняних теренах таки перетягнувся. А з тим
неуникно дійшло до нарікань й розчарувань, які погнали одних за кордони, а
невдах – до сміттєбаків. 

Не треба випускати з уваги при цьому те, що досить швидко на тлі доби
пострадянських перетворень стали вимальовуватися дві  специфічні пам’яті.
Одна з них, не виключаючи нарікань та розчарувань упосліджених суспільних
верств  молодих  незалежних  пострадянських  держав,  які  здебільшого
шкодували за соціальними гарантіями, перебувала на послугах національних
еліт  та  узгоджених зі  стратогемами національного розвитку  формотворчих
чинників.  Пріоритет  же  другої,  насамперед,  російської  пам’яті,  становило
акцентування на позитивних аспектах радянського життя, в розрізі яких втрата
СРСР стала сприйматися як найбільша катастрофа ХХ сторіччя,  а потреба
його регенерації  в рамках СНД досить швидко поєдналася з актуалізацією
неоімперських концептів та гасел. Не треба бути політиком, щоб запримітити,
що  окрім  інших  вагомих  чинників,  які  ускладнювали  російсько-українські
відносини,  йшлося  про  дві  взаємно  виключні  парадигми  та  стратогеми
мислення, з плеканням яких доволі стрімко зростала небезпека війни двох
національних пам’ятей. В часі сповнення обов’язків президента України В.
Ющенком у Росії, кажучи словами М. Копосова, національну ідею вже було
перевдягнуто  “в  гімнастьорку  солдата-визволителя”3,  а  в  Україні,  якщо
слідувати семантиці цього образного висловлювання, та ж таки національна
ідея була увібрана у строї воїнів УПА з реабілітацією анафемованого гетьмана
України Івана Мазепи, провідників національно-визвольних змагань Степана
Бандери, Симона Петлюри, героя України Романа Шухевича включно.

 І,  тим не менше, годі було б заперечити:  Росія зробила неймовірно
багато і, мабуть, все від неї залежне, щоб залучити Україну в орбіту свого
впливу. Для цього було вжито цілу низку цілеспрямованих державних заходів,
більшість з яких в українському буттєвому хронотопі припадають на час між
Помаранчевою революцією 2004 року та Революцією гідності кінця 2013 –
початку 2014 року. 
3 Николай  Капосов.  Пам'ять  о  законе  //  Русский  журнал”:  http://www.russ.ru/
Mirovaya-povestka/Pamyat-v-zakone
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В Росії спершу превалювала самонавіювана трендова думка: пограється
Україна в “незалежность”, равно, как и другие республики бывшего СССР,
объявившие о государственной независимости, да и придёт с покаянной”.

 Так було і по тому, коли сподівання владних сфер Росії не виправдалися
та  наспіла пора вводити додаткові  механізми втягування України в орбіту
російського впливу, використовуючи, зокрема, політичні (СНД, Митний союз)
та  фінансово-економічні  (енергозалежність,  торгові  зв’язки  тощо)  важелі
Зрештою, незважаючи на безальтернативність пострадянських перетворень та
прозахідну  зорієнтованість  стратегічного  курсу  України,  на  певному  етапі
іноді стало виглядати не так вже й однозначно: за умов всеосяжної кризи та
тотального зубожіння народу, “підсаджена” на російську нафто-газову “голку”
Україна  почала  відчувати  дедалі  відчутніший  тиск  зовнішнього  фактора  і
могла дозволити собі небагато. А от Росія на етапі, що збігся з її економічним
піднесенням  (і  того  не  треба  в  жодному  разі  забувати!)  повсякчас
розширювала  арсенал  ідейних  трендів  та  політичних  мемів,  починаючи  з
роз’ятрення  у  громадян  ностальгійних  почуттів  за  зниклим  СРСР  та  з
пропаганди  ідей  щодо  об’єднання  довкола  Росії  як  запоруки  стабілізації
ситуації на пострадянському просторі і закінчуючи необхідністю підвищення
ролі та значення Росії у світі як наддержави та світового гравця. Воднораз, в
ідейно-політичному  вакуумі  того  міжчасся  стали  зринати  і  набувати
самоцінного  звучання  думки  щодо  самобутності  та  унікальної  значущості
російського  шляху,  важливості  російської  ідеї  та  концептів,  що  були  на
послугах  Російської  імперії.  Дедалі  “виразнішою  ставала  апеляція  до
цінностей православ’я і водночас – активна критика лібералізму та цінностей
західної  цивілізації”4.  При  цьому,  відбувалися  цікаві  трансформації  і  на
декларативно-пропагандистському рівні,  в контексті  яких, скажімо, дотепер
широко  уживані  лексеми  “Атлантичний  союз”,  “росіянин”,  “держава”  в  її
національному  розумінні  стали  витіснятися  з  ужитку,  а  замість  них
запроваджуватися  ідейно  навантажені  поняття  “Запад”,  “русский”,
“государство-цивилизация”5.

 Рваною раною суспільних невдоволень стали також інспіровані із зовні
і,  насамперед,  російськими  потугами,  міжправославні  непорозуміння.
Розпочаті  з  ініціатив  УПЦ  МП  щодо  автокефалії  та  зі  спротиву  тим
починанням з боку РПЦ, вони в подальшому поєднаються з юрисдикційною
кризою в Українському Православ’ї,  а після створення УПЦ КП – з ідеєю
конституювання  в  Україні  Єдиної  Помісної  Православної  Церкви.  У  той
спосіб  буде  сформовано  не  тільки  два,  принципово  відмінні,  способи
богословського прочитання та врегулювання церковно-релігійної ситуації  в
Українському Православ’ї, але й кристалізовано два протилежні погляди на

4 Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму:
історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична доповідь.
- С. 36.
5 Там само. - С. 37.
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шляхи  стратегічного  прямування  України  в  дилемі  євроатлантичного  vs
євразійського вибору. А ці проблемні питання, своєю чергою, потягнуть за
собою гроно інших або ж стануть їхнім віддзеркаленням. З-поміж них – гострі
дискусії щодо необхідності вступу України до НАТО, змагання на мовному
фронті та інспіровані РПЦ канонічні домагання, що нагадуватимуть взаємно
неприхильну перезву опонуючих сторін на українських берегах внутрішньо-
православного  протистояння  і  покажуть  як  жалюгідною  значущістю
канонічного  регулятивну  можна  “отруїти”  свідомість  соціуму,  у  якого  не
вироблені  імунітети  несприйняття  історичної  фальші  та  богословських
спекуляцій. 

 Власне кажучи, зростаючись зі сферою великої політики, переважна
більшість із тих проблемних питань прямо чи опосередковано впливатиме на
“градус”  і  без  того  дуже  непростих  українсько-російських  відносин.
Промовистими, як на діагностичний копил, були й соціологічні опитування:

• щодо відновлення СРСР, за що у 2005 році, через чверть сторіччя та
після  Помаранчевої  революції  2004  року  висловилася  п’ята  частина
громадян України (20, 4%);

• з  приводу  ставлення  до  радянського  наративу  “давньоруської
народності”, який поділявся майже половиною населення України (43,
9%);

• щодо  необхідності  покарання  винних  у  масових  репресіях  проти
радянського народу та примирення ветеранів Великої Вітчизняної війни
й УПА, нагальність винесення яких на суспільне обговорення поділила
соціум  на  два  протилежні  табори,  що  й  не  дозволило  досягнути
суспільного консенсусу6.
З  того  бачимо,  що на  буттєвому рівні  тоді,  в  пору,  коли  президент

України  Віктор  Ющенко  розтринькував-розбазарював  ввірений  йому
Майданом  багатющий  політичний  капітал,  стало  очевидним:  українське
громадянство почулося зневаженим та зрадженим. Його охопив невтіх, а його
частину навіть розпач. Великі надії Помаранчевої революції, що їх уособлював
В.Ющенко, були змарновані. І це був важливий момент вітчизняної історії,
коли тотальне розчарування політиком найвищого державного рангу, “руки
якого нічого не брали/не крали”, об’єктивно стелило килимками дорогу на
політичний олімп Віктору другому – Віктору Федоровичу Януковичу.

Втім,  якщо  виходити  з  особистого  враження,  то  “русский  мир”  як
культурно-просвітницький  проект  “заходив”  у  ідейно-політично,  мовно-
культурно  та  орієнтаційно  розмежовану  Україну  якось  непомітно  і  не  в
останню чергу, мабуть, тому, що Помаранчева революція затьмарила величчю
звершеного багато поточних подій. Однозначно, проте, що саме в цьому часі, з
середини  першої  десятки  літ  двохтисячних  років,  спостерігатиметься

6 Обнадійливішими  були,  щоправда,  результати  опитування  щодо  визнання
голоду 1932-1933 років геноцидом проти українського народу, з чим погодилося
58% населення країни.
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активізація діяльності проросійських сил в Україні. Про російську іреденту у
цьому  зв’язку  тільки  скажемо,  що  Помаранчева  революція  в  РФ  була
сприйнята  вкрай  негативно,  як  антиросійська  акція  Заходу  під  проводом
Америки.  Відтак,  і  реакція була очікуваною. Контрзаходи на всіх владних
рівнях Росії, кінострічка “Брат-2”, роман колишнього віце-спікера Держдуми
Росії М.Юр’єва “Третя імперія”, сплеск істерії в православних колах Росії…,
що тільки  дещиця  з  того,  що  проситься  до  сказання.  Вражає  і  дозрілість
антиукраїнських заходів,  точний сценарій яких буде втілено у життя рівно
через десять років. Чого тільки вартий у цьому сенсі зміст роману колишнього
спікера Держдуми РФ М. Юр’єва “Третья Империя. Россия, которая должна
быть”7,  в  якому  фантастична  канва  твору  буквально  повторює  ідеальні
накреслення “Русской весни” 2014 року.  “Українська  державність  в  цьому
романі, – зазначається в аналітичній записці “Русский мир на Донбасі та в
Криму”8,  –  постає  як  тимчасове  непорозуміння,  адже  автор  не  вважає
українців  окремим  народом.  У  фантасмагорії  М.  Юр’єва  південно-східні
регіони  постають  проти  тиранії  “помаранчевих”  та  Заходу,  створюють
Донецько-Чорноморську  республіку  і  звертаються  до  Росії  з  проханням
прийняти їх до свого складу. Територія України стає ареною, куди вводять свої
війська Росія і НАТО, але до зіткнення так і не доходить, країну ділять по
Дніпру”9. 

Проте зерня “русского мира” де-інде в Україні і сіяти не треба було. У
кожному  разі,  УПЦ  МП  під  проводом  митрополита  Володимира
(Сабодана) була без всіляких судів-пересудів найсприятливішим каналом
не тільки для ширення,  а  й  для культивування ідей та ідеалів  цього
“мира”.  На тому етапі,  коли “благовість”  цього культурно-цивілізаційного
проекту завітала до нас, душа віруючого УПЦ МП була готова сприйняти без
будь-якої критичної рефлексії “насіннєвий матеріал московської селекції”. 

Інша річ, якщо факт культивування доктринальних положень “русского
мира”, формотворчими складниками якого були і залишаються ще й концепти
“Святой  Руси”,  “единого  и  неделимого  Отечества”,  “Києва  –  духовной
колыбели  восточнословянських  народов”,  “особенной  русской  идеи”,
сприймати та оцінювати з державного погляду чи розглядати з державницької
позиції.  Тут,  як  мовиться,  двох  думок  бути  не  може,  позаяк  навіть  в
теоретичному  плані  конструкти  “русского  мира”  самим  фактом  їхнього
постулювання  виступали  смисловою  заперечністю  засад  української
державності  або,  щонайменше,  крили  потенційну  загрозу  територіальній
цілісності Української держави. Що ж до практичного виміру, то концепти
“русского мира” були апріорі контрпродуктивними як несумісні з державним

7 Юръев М. З. Третья Империя. Россия, которая должна быть. - М., 2007. - 640 с.
8 Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму:
історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична доповідь.
- 227 с.
9 Там само. - С. 125-126.
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статусом України.  Під цим оглядом,  вони не могли інакше сприйматися і
трактуватися, як пряма загроза національній безпеці України. 

Так воно, зрештою, і сталося. Принаймні, як показав час та гіркий досвід
новітньої української історії, ті, хто потрапив під вплив ідеологем “русского
мира”, стали почуватися в Україні як у російській вотчині: вони навіювали
собі та переконували інших, що Україна – “это неотъемлемая и неделимая
часть  родного  Отечества”,  а  “незалежность”,  як  вони  непоштиво
висловлювалися про державну незалежність України, – це “по их мнению-
суждению,  такое  себе  историческое  недоразумение,  в  которое  хохли
поиграются,  да  и  придут  с  повинной”.  Ще  далі  йшли  найрадикальніші
симпатики “русского мира”,  які  взагалі  були схильні відмовляти Україні  в
праві на власну державність тільки тому, що в контексті їхніх “попечений,
предпочтений и вожделеній” ніякого українського народу немає і  не може
бути. Тут, на “общерусских пространствах Святой Руси”, – вважали вони, –
може  існувати  тільки  один-єдиний,  неподільний  “русский  народ”,  що
складається з російського, українського та білоруського субстратів. Якщо ж
той  український  народ  все  таки  існує  та  “мозолить”  очі,  –  подейкували
розважливіші, не бажаючи відмежуватися від самоочевидної даності, то він не
може мислитися  інакше,  як  частина  триєдиного… Отже,  щоб мати  щастя
існувати в реаліях “русского мира”,  український етнічний складник, тобто,
українська нація, мала б бути “розчиненою” в моры російських неоімперських
уповань. 

Нарешті,  з  Україною  ревнителів  “русского  мира”  єднало  не  тільки
спільне  минуле,  але  й  сьогодення  та  прийдешнє.  А  щоб  пришвидшити
настання  “золотого”  віку  “русскомирского  благоденствия”,  його  старателі
працювали на всі сили. При цьому їхня ненависть до України просто не знала
меж або межувала з такою безтактністю, оцінку якої воліли б віддати на суд
кожному благочестивому серцю. Ось що, приміром, віщав ще зовсім недавно
одіозний голова “Союза православных граждан Украины” Валерій Кауров10,
закликаючи на допомогу і земні, і небесні воїнства. “Силою Креста Господня и

10 Про крайню заанґажованість наближеного до вищих церковних кіл УПЦ МП
українофоба  та  ненависника  української  державності  свідчать  й  інші  його
висловлювання на кшталт: “К власти пришли ставленники Запада, насадившие в
стране галицийско-униатскую идеологию русофобии и борьбы с Православием.
Они-то и приняли Конституцию Украины, по которой выборы всегда выпадают
на Великий Пост”; “Ныне у власти – представители коллективного антихриста, а
“христиане”  добровольно  пьют  яд  лжи  “незалежности”  и  “самостийности”,
сатанинского реформаторства; и окаменив сердца, вылупив омертвевшие глаза,
молча  глядят  на  муки  удушаемого  плюрализмом  лжи  народа.  На
подсознательном  уровне  действует  Тризуб,  Хомут-подкова,  методы
зомбирования...  От  каждого  из  нас  нужен  молитвенный  подвиг  и  труд.  Ибо
сатанинской  энергетике,  уничтожающей наш народ,  можно противопоставить
только Божественную энергетику”.
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несокрушимой творческой волей “Народной оппозиции”,  –  запевнював він
своїх однодумців, – мы низложим “Штат Хохлэнд” и воссоздадим Киевскую
Русь, и воссоединимся с Русью Московской и Белой”11. Не менш промовистим
уявляється і заклик “развернуть эффективное Сопротивление …, а опираясь на
многовековую мощь православной веры и ее носителя и защитника – Русскую
Православную  Церковь,  возродить  Святую  Русь,  создать  новый
экономический союз на базе ЕВРАЗЕС и Таможенного Союза”12. При цьому,
як уже мали можливість переконатися, ненависники української самостійності
слів на вітер не кидали. Вони прекрасно усвідомлювали: щоб їхні бажання
збулися,  одного  презирства  до  держави  Україна  та  національно  свідомого
громадянства зовсім недостатньо. Тому, звертаючись до всіх, кому “дороги
идеалы  Святой  Руси,  кому  небезразлично  будущее  и  единство  Русского
Мира”13,  запопадливі ревнителі об’єднання “руского народа” наполягали на
необхідності рішучих дій, які вже встигли складатися на новітню традицію. 

 Відомо ж бо, що від самого початку проголошення Україною державної
незалежності  презентантами  проросійської  орієнтації,  за  потужного
зовнішнього  сприяння  та  з  опорою  на  мобілізований  людський  ресурс
робилося усе від них залежне,  аби розколоти Україну і  в церковному, і  в
політичному плані. Уже згадувані запекла протидія РПЦ ідеї автокефалії УПЦ
МП, що скінчилася усуненням митрополита Філарета (Денисенка) від влади, а
з обранням предстоятелем УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана) –
“канонічна”  претензійність  щодо  “розкольницької”  УПЦ  КП,  спротив
створенню в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви, ексклюзивіська
психологія богословського мислення, згідно з якою єдність можлива тільки за
умови розкаяння “розкольників” та їхнє повернення в лоно канонічної УПЦ
МП, – це ті етапи боротьби, що моститимуть стежки натхненникам “русского
мира” ще задовго до актуалізації його неоімперських гасел. І не дивно, що в
Україні це далеко небезвадне явище досить швидко обросло багатою палітрою
неоднозначних та, переважно, полярних уявлень й оцінок, в контексті яких а
хай хто: 

• стане  стверджувати,  що  “русский  мир”  є  “инструментом  борьбы  с
“воинствующим украинством и “безбожным белорусизмом”14 –  йому
враз категорично заперечать “не без политического обаяния” или же с
трудно скрываемой досадой: “Отродясь. Ничуть не бывало! “Русский
мир”  –  это  оставленный  нам  на  благораспоряжение  завет  предков
крепить общерусское  единство,  исторически сложившуюся общность
людей…”, це, як на тепер, історичний та соціокультурний феномен з
відповідною йому ; 

11 Цит. за: Деркач Т. Московский патриархат в Украине: анатомия предательства.
- К., 2018. - С. 7.
12 Там само. - С. 48.
13 Там само. - С. 44.
14 Там само. - С. 10.
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• озвучить важкоспростовне: “Проэкт “русский мир” – сучасний різновид
імперської  ідеологічної  традиції  Росії”15,  з  ним  знову  ж  таки  не
погодяться, зауважуючи: Ну що ви вигадуєте! “… Це зв'язок у просторі і
часі, в житті і свідомості тих, хто поєднаний відчуттям співпричетності
до всієї багатовікової історії Росії”16 і  водночас “синтезуюче духовне
коріння,  що  об’єднує  три  братні  народи:  російський,  український,
білоруський”17; 

• наважиться говорити про вигаданість чи надуманість концептів, на яких,
як  відомо,  “зиждется  русскомирскоє  благолепие”  і  на  нього  не
забариться  посипатись  немилосердна  критика  із  застереженням  того,
що, мовляв, йдеться про ідентичність російського народу, про те, чим
він, кажучи словами пана Дугіна, “чреват”18 і без чого себе не уявляє;

• побачить у виразі співрозмовника щире подивування або поставить під
сумнів  ревні  старання  цілого  сонму  палких  прибічників  “единого  і
неделимого  Отечества”,  йому  враз  враз  нагадають  про  ту  правду,
вірність  якій  “отстаивали  наши  предки,  многие  поколения  русских
людей, россиян, клавших жизнь на алтарь Отечества”19; 

• стане допитуватися: Як це розуміти?! Чому кажете: “Русский мир – це
історичний  і  соціокультурний  феномен  з  відповідною  йому
ментальністю,  що  розвивається  і  інтересах  консолідації  і  прогресу
народів (передусім слов’янських), забезпечення гуманізму та демократії
в їхніх взаємовідносинах, мирного розвитку людської цивілізації”20, а,
насправді, провадите неоголошену війну проти України та оголошуєте
священну  війну  Заходові,  а  йому  “внятно  да  членораздельно”
розтлумачать:  Да все потому, что “Россия,  а  вместе с  нею Украина,
Белорусь, как единая святая Русь”21, является государством, призванным
свыше к исполнению особой роли в мире” ?!22;

• зніяковіло перепитає:  “А тоді ж чому…?! – а йому, перебиваючи на
півслові,  відкажуть:  “Молвится  о  стране,  имеющей  важное

15 Україна та проект “Русского мира”. Аналітична доповідь. - К., 2014. - С.15.
16 Чепурин  А.  На  пути  к  консолидации  Русского  мира  /  А.  Чепурин  //
Обозреватель. - 2009. - № 1. - С. 53-60. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.observer.materik.ru/observer/N1_2009/053_060.pdf
17 Цит за: Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в
Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична
доповідь. - С. 13.
18 Цит. за: Ищенко Ю. А. Симулякры “Новороссии”. - С. 4.
19 Там само.‒ С. 25.
20 Цит за: Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в
Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична
доповідь. - С. 13.
21 Цит. за: Україна та проект “Русского мира”. Аналітична доповідь. - С. 13-14.
22 Ищенко Ю. А. Симулякры “Новороссии”. - С. 7.
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мессианистическое предназначение. Россия как бы она ни называлось в
своем государсвенном статусе, призвана иметь самое важное попечение
о судьбах всего человечества, за ней должно быть или, точней, остаться
“последнее  слово  в  мировой  истории…,  слово  спасения,  истины,
добра…, слово духа и красоты”23;

• насмілиться зажурливо “указуюшим перстом” на карту Росії з новими
суб’єктами  Федерації  вказати  та  до  того  додати:  Озирніться  та
розгляньтеся… З вищої санкції російського уряду, російською зброєю,
російські “добровольці” літаки в українському небі збивають…, а йому,
оком не моргнувши, про своє: “Русский мир – это прежде всего мир
канонического православия, а потом уже языка, культуры, истории…,
не  навязывание  идей  Российской  империи,  а  идентификация
православного человека”24…
Тим самим не зайвий раз  засвідчується:  культурно-цивілізаційний та

геополітичний  проект  “русский  мир”  характеризується  в  Україні  високим
ступенем  полемічності  і  нерідко  викликає  взаємозаперечні  реакції  та
непідробну стурбованість. 

Не становлять винятку у цьому сенсі і висловлювання українських діячів
високого державного та церковного рангу, серед яких:

• Порошенко Петро Олексійович, п'ятий Президент України: “Майже 2,5
тисячі українських героїв віддали своє життя для того, щоб звільнити
Донбас,  захистити  його  від  так  званого  “русского  мира”,  майже 6,5
тисяч  українських  цивільних  було  вбито  в  цій  війні  внаслідок
експерименту,  який  “рускій  мір”  хотів  провести  над  Україною.  Але
Україна об'єдналася і продемонструвала свою силу”25.

• Філарет,  почесний  патріарх  Православної  Церкви  України:“Що  таке
“русский мир” – це нова імперія”26.

• “Володимир Путін офіційно почав використовувати такі визначення, як
“русский мир”, “историческая Россия”, “россияне – розделенная нация”,
“мы  с  украинцами  –  один  народ”.  Все  це,  разом  з  ностальгією  за
минулою державною величчю та прагненням реваншу за розпад СРСР, є
точною копією ідеології та риторики фашистських режимів ХХ століття,
зокрема у Німеччині та Італії27.

• Святослав  Шевчук,  предстоятель  Української  греко-католицької
церкви:“Ідея “російського світу” базується на ідеологічній основі, яка не

23 Там само. - С. 4.
24 Деркач Т. Московский патриархат в Украине: анатомия предательства. - К.,
2018. - С. 37.
25 “Майже  2,5  тисячі  українських  героїв  віддали  своє  життя  для  того,  щоб
звільнити Донбас, захистити його від так званого “русского мира” 28. 03. 2016
26 Інтервю 5-му каналу 6 січня 2012 р.
27 Звернення  Патріарха  Київського  і  всієї  Руси-України  Філарета  з  приводу
російської анексії Криму 19.03.2014.



153

має нічого спільного ні з Церквою, ні з історією. Це концепція, в якій
ЦК  КПРС  свого  часу  побачив  дуже  підходящий  ідеологічний
інструмент.  Зараз  ця  псевдонаукова  платформа  реанімується  як
імперіалістична ідея відновлення Радянського Союзу”28.
 До речі, критичне сприйняття ідеології та практики “русского мира”

спостерігається не тільки в Україні, але й на пострадянському просторі, що,
зокрема, засвідчують: 

• Едґарс Ринкевич, міністр закордонних справ Латвії: “Президент Путін
намагається  відродити  блиск  і  славу  Росії  у  формі  якоїсь
великоросійської імперії. ... Мені здається, ми всі повинні серйозніше
ставитися до тієї небезпеки, яку несе з собою концепція “російського
світу”29.

• Олександр Лукашенко, президент Білорусі: “А якщо є тут [люди], які
вважають, що білоруська земля – це частина, ну, як вони кажуть зараз,
“Російського світу” і мало не Росії, – зауважував глава держави Білорусь
під час прес-конференції для білоруських та зарубіжних ЗМІ 29 січня
2015  року,  –  забудьте.  <...>  Ми завжди  були  гостинні  до  будь-якої
людини,  але  змусимо  будь-якого  поважати  наш  суверенітет  і
незалежність, хто думає, що немає такої країни – Білорусь, не було і так
далі. Не було – а зараз є, і з цим треба рахуватися. І ми свою землю
нікому не віддамо. Це моє завдання. Яке воно не важке і тяжке – я його
вирішу. Я виконаю свою місію, чого б мені це не коштувало. І за моєю
спиною стоять сотні, тисячі таких людей збройних”30.
Однак,  ми,  схоже,  дещо  ухилилися  від  теми,  повертаючись  до  якої,

маємо ще раз зазначити: Росія зробила неймовірно багато і, мабуть, все від неї
залежне,  щоб залучити Україну в орбіту свого впливу.  Для цього,  як  уже
наголошувалося, було вжито цілу низку цілеспрямованих державних заходів,
більшість з яких припадає на десятиріччя між Помаранчевою революцією 2004
року та Революцією гідності кінця 2013 – початку 2014 року. Їхня всеохопність
та далекосяжна стратегія не зайвий раз підтверджують: Україна становила для
зростаючої на амбіціях Росії  безперечний пріоритет.  Тому на українському
напрямі і були зосереджені головні російські інтереси та сили. 

Коли  ж  наспіла  черга  нової  появи  В.  Януковича  на  президентських
виборах 2010 року, які принесли йому перемогу на крилах розчарованих у
Ющенкові  громадян,  шлюзи потужної  кремлівської  пропаганди відкрилися
навстіж. Зокрема, ставка на УПЦ МП як єдине канонічне утворення, в лоно
якого мали б повернутися всі гілки Українського Православ’я та піднесені на

28 Глава УГКЦ: “Русского мира” базується… – це пустоцвіт радянської ідеології,
який не має нічого спільного ні з Церквою, ні з історією // Независимая газета. -
2013, 20 лютого.
29 Німецька хвиля: Концепція “руського мира” опасна
30 Лукашенко: “Считающие, что Белоруссия – часть Русского мира, – забудьте”.
Москва, 29 января 2015, 13:49 – REGNUM.
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політичній вазі  месиджі “русского мира”,  були взяті  за аксіологічні лекала
діяльності  владних структур, ними протегованої Партії  регіонів та міряних
сотнями громадських організацій, асоціацій, союзів та груп. 

 Відтепер, “старші” брати та їм підручна-підпоручна Партія регіонів в
Україні  могли  почуватися,  що  риба  в  воді.  “Свого”,  здавалося,  нарешті,
діждали. Свої кращі перспективи пов’язували з новообраним президентом і
його виборці, а конче мешканці сходу та півдня України. Тоді-то й війнув вітер
тих  змін,  з  якими  в  накопичені  пострадянські  труднощі  та  розчарування
завітала зачаєна надія; та сама, яку донецькі шахтарі чи єнакіївські металурги
не раз “привозили” до Києва і, вимагаючи виплат зарплат, нагадували, куди
позирають їхні очі  і  куди вони звернуть кроки, якщо Київ їх не почує.  У
столиці, як заведено, “обіцяли розібратися”, “брали до уваги”, “запевнювали,
що обов’язково допоможуть”. Хоча, траплялося, й зніяковіли, заявляючи: Так
ми ж, даруйте, гроші, надіслали, уже давно мали б отримати… Однак, коли
обнадієні  поверталися  на  терикони,  кудись  надіслане  дівалося.  Привладні,
вдаючи,  що  нічого  не  знають  та  нічого  не  бачили,  надалі  зволікали  з
виплатами належного, як і з задоволенням нагальних потреб. У той спосіб
лихові  народному  наказали  довго  жити.  Самі  ж  ображені  та  зневажені,
почуваючись вкотре ошуканими та з переконанням, що їх за дурнів тримають,
щораз дужче зріли на політичний протест. Тепер той контингент не просто
позирав у бік Росії, а єднав із нею свої кращі перспективи. 

Так-інак, за Януковича ті умонастрої уже складуться на “козирну карту”
регіональних політиків. Ось тоді й задимить “донецька кочегарка” політичною
нехіттю. А коли український народ постане за євроінтеграцію, то настільки
обуриться, що вже не волітиме “годувати” ненаситний “центр”. До чого це
призведе зразу ж після Революції гідності, ми нині знаємо і хоч-не-хоч, як
кажуть у народі, “вигрібаємо”. Стараннями російських “братів” по духу, крові
та зброї до складу РФ буде включено два нових суб’єкти, а на теренах України
постануть  дві  невизнані  світовим співтовариством “народні  республіки”.  У
цьому сенсі, що анексований Крим, що український схід з її так званими ДНР
та  ЛНР,  –  це,  крім  іншого,  “плата”  Україні  за  проявлені  недбання  та
безвідповідальність31. 

Хоча, вказуючи на упущення владних структур відроджуваної держави,
в розмові про Крим та схід України ми не можемо ігнорувати об’єктивних
факторів,  які  неабияк  впливали  на  умонастрої  громадян  у  депресивному
регіоні з переважаючим російськомовним населенням та зі значною часткою
етнічних росіян. Українське народне прислів’я: “Скільки вовка не годуй, а він
в ліс позирає”, – тут згадати не зайве. Ментально узалежнені та соціально
упосліджені, трударі Донбасу в своїй більшості поглядали у бік Москви та

31 Детальніше  про  це,  а  також  про  увесь  спектр  питань,  пов’язаних  з
проблематикою  “Руской  вєсни”  –  Див.,  зокрема:  Якубова  Л.,  Головко  В.,
Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична
технологія, інструмент агресії : Аналітична доповідь. - С. 145-185.
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тільки  й  чекали  на  слушний  момент.  І  у  березні  2014  року  він  настав.
Гарячими слідами Революції гідності, яка в Росії сприймалася вкрай негативно
і  вважалася,  здебільшого,  антиросійською  диверсією,  істерія  провідників
“Русского  освободительного  движения  на  Донбасе”  набуде  практичного
висліду та перевершить найгірші з можливих очікувань.

Проте  і  в  цьому  випадку  нам  ніяк  не  обійтися  без  додаткового
застереження. Бо умонастрої умонастроями. Вони, справді, складалися не на
користь України і важили чимало. Однак, якщо свідомо не затуляти вуха на
погрози чолових репрезентантів російської політики, то не могли ж в Україні
не чути голосів російських високопосадовців:

• директора Інституту країн СНД К.Затуліна з його “пока мы окормляемся
с одной чаши, войны с Украиной не будєт”;

• Голови  Синодального  відділу  по  взаємодії  Церкви  і  суспільства
Московського  Патріархату  о.  Всеволода  Чапліна,  який,  домагаючись
зміни  вектору  російської  політики,  яка  б,  зокрема,  допомогла
забезпечити “потужну військову присутність Росії в усіх регіонах, де
люди просять захисту від помаранчевих експериментів”32, наголошував:
“Даже если России нужно будет участвовать в боевых действиях, этого
не нужно бояться.  Армии нужно наконец дать  настоящую работу,  а
наследіє 90-х упраздніть”33; 

• заступника  голови  департаменту  співвітчизників  за  кордоном  О.
Чепурина, який, звіряючись, що “як геополітична концепція “Російський
світ” корисний у країнах Східної Європи”, вже 2004 року не приховував,
що Росія має намір тримати [їх] у своїй орбіті і в яких вона готова піти
на інтервенцію, у випадку, якщо ті оберуть іншу зовнішню політику”34.
А це означає, що ще за три роки до того, як культурно-просвітницький

проект  під  назвою  “русский  мир”  перетвориться  та  політичну  доктрину,
неоімперська Росія зробила ставки на силове вирішення українського питання:
вона не залишала Україні вибору. “Не митьем, так катаньем”, а в життєвому
вимірі – добровільно чи з примусу, – Україна, виходячи з ексклюзивістської
психології російського мислення, як і з пріоритетів зовнішньої політики, мала
знову опинитися під Росією. Інакше – війна з цілим набором, в тому числі і
територіальних претензій. В цьому сенсі слова О. Дугіна: “Если бы не было
угрозы представителям Русского мира на Украине, и Крым бы был в Украине,
и Новороссия была бы в Украине,  и войны бы не было на Донбассе  и в
остальных местах”35 – можна було б взяти за лейтмотив, оскільки вони прямо

32 Багдасаров Р. Церков солдатствующая [Електронный ресурс] - Режим доступа:
http://russiaforall.net/material.jsp? matid=143&media=print].
33 Там само.
34 Багдасаров Р. Церков солдатствующая [Електронный ресурс] - Режим доступа:
http://russiaforall.net/material.jsp?matid=143&media=print
35 ГОВОРИТ МОСКВА. - Март 16, 2015; Подробности читайте на УНИАН: 
https://www.unian.net/politics/110868-vyistuplenie-vladimira-putina-na-sammite-

http://russiaforall.net/material.jsp
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вказують  на  причину  агресії:  дайте  нам  волю  ширити  експансіоністську
ідеологію  “русского  мира”  і  ми  залишимо  вас  у  чистому.  Бо  ідеологія
“русского мира” і є сучасним видом інформаційної війни – війни за душі, уми
та серця людей.

Віддати належне президенту Росії В. Путіну, який ще до того, як нездало
камуфлювати агресивні дії Росії в Криму під масками “зеленых человечков”, а
на  Сході  України  –  у  нішах  оманливого  “настамнєт”,  своїми  звірливими
заявами та відвертими розмовами з першими особами провідних держав світу
не залишав сумніву, як він сприймає Українську державу і якими будуть дії
РФ,  якщо  Україна  зробить  реальні  кроки  на  шляху  до  вступу  в  НАТО.
“Украина – это вообще не государство! – запевнював глава РФ під час саміту в
Бухаресті  навесні 2008! року Джорджу Бушу. - Часть ее территорий – это
Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами! … Если Украина
уйдет в НАТО, то уйдет без Крыма и Востока – она просто распадется”.36 За
іншими  джерелами  інформації,  на  цьому  ж  таки  саміті  В.  Путін  ніби
уточнював,  що свої землі  Україна “отримала від Польщі,  Чехословаччини,
Румунії  та  Росії;  Крим  було  передано  Росії  без  дотримання  відповідних
процедур; Україна є складним “утворенням”, що в контексті її орієнтування на
співробітництво з НАТО може поставити “утворення” на межу існування; в
Україні мешкають 17 млн. росіян, а її південь є суцільно російським”37.

 Отже, йдеться не просто про зневажливе ставлення президента сусідньої
держави до державного суверенітету України, що само по собі неприпустимо
бодай  з  дипломатичних  міркувань,  але  й  про  висловлені  на  вищому
державному рівні територіальні претензії Росії щодо України, які підважують
закріплені  в  міжнародному  праві  повоєнного  періоду  базові  принципи
територіальної  недоторканності.  Та  й  зі  статистичними  даними  В.  Путін,
схоже, поводиться аж надто довільно, оскільки в Україні, згідно з останнім
переписом населення, проживає 8,3 млн. етнічних росіян, а не 17 мільйонів (і
то  тільки  на  півдні!).  Зрештою,  казати,  що увесь  південь  України  всуціль
російськомовний,  –  це  все  одно,  що  ганьбити  себе  і  в  очах  українського
громадянства, і в очах світового співтовариства. Але, що вдієш, коли бажане
хочеться видати за дійсне, а відверту оману за чисту правду? Ради на те немає!
Щоправда,  кажучи  так,  маємо  поцінувати  щирість  В.  Путіна,  який,
наголошуючи  на  особливостях  російського  менталітету  та  на  специфіці
російських цінностей,  зауважує на  тому,  без  чого  годі  зрозуміти Росію та
росіян: “Ми зовсім не такі, як ви, – запевнював глава РФ під час переговорів з
віце-президентом США Джо Байденом. - Ми тільки схожі на вас.  Але ми

nato-buharest-4-aprelya-2008-goda.html
36 Михаил Зыгарь, Вся кремлевская рать: Краткая история современной России
tags: aggression, imperialism, putin, russia, Ukraine. 
37 Цит. за: Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в
Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії : Аналітична
доповідь. - С. 117.
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зовсім  інші.  Це  тільки  на  вигляд  росіяни  нічим  не  відрізняються  від
американців. Насправді ж всередині ми влаштовані інакше. У нас зовсім інші
цінності”. 

Щирими здаються міркування В. Путіна, якими він ділився з Ангелою
Меркель: “Уявіть собі, – просив він свою високоповажну співбесідницю. - Ось
ви сидите у Кремлі і у вас є виборці, які живуть у Калінінграді, а є ті, хто живе
в Петропавловську-Камчатському. І вам усю цю територію, різну за мовами,
поглядами,  побутом,  якось  треба  об'єднати.  Треба  щось  таке  цим  людям
сказати,  щоб їх  склеїти.  Одна ваша співвітчизниця,  велика співвітчизниця,
була  нашою  імператрицею  Катериною  II.  Вона  спочатку  хотіла  швидко
скасувати кріпосне право. Але потім вивчила, як улаштована Росія, і знаєте,
що вона зробила? Посилила права дворянства і знищила права селянства. У
нас  не  можна  інакше:  крок  праворуч,  крок  ліворуч  –  і  все,  ти  втрачаєш
владу”38…

Що  ж до  нас,  то  сказане  президентом  Росії  з  приводу  “загадкової”
російської душі та самобутньої російської вдачі також має сприйматися як
благовидна  ремарка  В.  Путіна  до  тих  непоштивих  висловлювань  щодо
України, на які ми перед цим вказали і виходячи з яких наша держава – така
собі  “недодержава”  та  ще  й,  немов  лоскути,  зшита  із  територій  сусідніх
держав.  Принаймні,  взяті  сукупно,  вище  наведені  висловлювання  можуть
сприйматися як своєрідний ключ-розгадка питальностей зразка: Чому сталося
так,  як  сталося?  Чому “русский мир” як культурно-цивілізаційна доктрина
небавом перетвориться на політичний проект виразного експансіоністського
штибу? Чому інші варіанти, в принципі, виключалися? Чому Росія не могла
дозволити  собі  піти  шляхом  глибинної  саморефлексії  та  осуду  свого
незугарного минулого?... Чому? … Чому?... А все тому, – треба розуміти, – що
“інше” не уявляється можливим; що Росії зректися себе несила; що йдеться
про  ментальну  вдачу.  А  коли  так,  якщо  добровільне  зречення  російських
дивакуватостей та самобутності, у принципі, неможливе, а в разі теоретичної
ймовірності дорівнювало б духовному самогубству Росії, тоді значно легше
зрозуміти:  Чому  виявився  наразі  таким  запитуваним  попит  на  Росію
“жириновських”,  “лужкових”,  “затуліних”,  “фролових”,  “охлобистіних”,
“каурових”... ? Чому “офіційна” Росія назагал “закрила” тему рефлексії над
власною  історією,  -  історією  нещадних  репресій,  штучних  голодоморів,
класового визиску, ціна яких – мільйони загиблих і ще більше скалічених та
понівечених доль? Чому, виходячи з вищих державних інтересів, нинішня РФ
не виявляє чулості до бажань та потреб суверенних народів? Чому, одержима
ідеальними  взореннями  “русского  мира”,  стала  на  шлях  нівеляції
пострадянських надбань та політизації самого проекту, що його перетворила
на інструмент досягнення далекосяжних цілей. Згадаємо, принагідно:

38 Михаил Зыгарь, Вся кремлевская рать: Краткая история современной России
tags: history, power, putin, russia, serfdom 
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• у  2005  році  В.  Путін  назве  крах  СРСР  найбільшою  геополітичною
катастрофою ХХ століття, а відповідальність за його “розвал” перекладе
на підривну діяльність західних спецслужб39;

• 2006  року  під  час  зустрічі  з  представниками  творчої  інтелігенції
президент РФ В. Путін наголосить, що російська мова є універсальною
основою Російської держави та закличе російську інтелігенцію “частіше
вживати словосполучення “русский мир””40;

• на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки (лютий 2007 р.) чи
не  вперше  буде  заявлено  про  міжнародну  значущість  концепції
“русского мира”;

• в 2007 році – в році, що був оголошений роком російської мови, – дійде
до засновування фонду “Русский мир”, в програмних положеннях якого
буде сформульована ціла низка цільових завдань надзвичайної ваги; З
іншого  боку,  у  цьому  ж,  2007  році,  спостерігатимуться  спроби
протидіяти Україні у просуванні її культурних проектів та ініціатив на
теренах Росії та унеможливлювати використання матеріалів з фондів.
Зокрема,  українським  ученим  було  обмежено  доступ  до  російських
архівів. Гучний резонанс мала наруга під час демонстрації виставки, що
була  розгорнута  в  Українському  домі  на  Арбаті  і  присвячувалася
голодомору 1932 – 1933 років41. Прикметно, що на боці вандалів стане
Міністерство іноземних справ Росії, в Заяві якого зазначатиметься, що
визнання голодомору геноцидом є спотворенням історії42.
Нелегким видасться і 2008 рік, на який припало відзначення 1020-річчя

Хрещення  Руси-України.  Адже  ця  подія  стане  не  тільки  своєрідною
генеральною репетицією проголошення автокефалії  Православної Церкви в
Україні, але й з усією гостротою означить два антиподичні погляди на шляхи
подальшого розв’язання юрисдикційної кризи в Українському Православ’ї. У
цьому ж, 2008 році, – році збройного конфлікту в Південній Осетії та Грузії, –
39 Цит.за: Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в
Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична
доповідь. - С. 85.
40 Литератор. Мы русский мир построим! // Литературная газета. - 2006. - № 49. 
[Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://webcache. googleusercontent.com/search?
q=cache:LSuOujehxhUJ:old.lgz.ru/archives/html_ 
arch/lg492006/Polosy/1_1.htm+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=ua
41 Такі ж дії російської влади мали місце і в наступні роки.  У 2009 році було
призупинено  діяльність  федеральної  національно-культурної  автономії
“Українці  Росії”,  2011  року  порушено  кримінальну  справу  проти  директора
Української бібліотеки у Москві за поширення екстремістської літератури; 2012
року  ухвалою  Верховного  суду  Росії  було  ліквідовано  Об’єднання  українців
Росії.
42 МИД РФ: признание Голодомора геноцидом является искажением истории //
Украинские новости. - 2001. - 18 ноября. URL: http://www. news.ua
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дійде до зміни зовнішньо-політичної  доктрини РФ, своєрідним маніфестом
якої стане програмна стаття С. Лаврова “Росія і світ у XXI ст.”43.

2009  року  під  час  липневої  візитації  України  патріарх  Кирило,
виступаючи в Нікольському кафедральному соборі м. Горлівка із притиском
наголошуватиме: “Тут, на священній землі Донбасу, я не можу не сказати про
відносини Росії та України. Це єдиний простір Святої Русі, як і Білорусь, як і
багато  інших  країн.  Ми  єдиний  народ,  що  вийшов  із  купелі  Київського
хрещення. Існують відмінності в мовах, у звичаях,  у темпераменті,  але ми
живемо одними цінностями. І поки є одні цінності, є і ця духовна спільність. А
якщо є духовна спільність, то має бути і солідарність, і взаємна підтримка, в
тому числі й у важку годину економічної кризи”44.

Отже,  з  уваги  на  зазначене,  як  і  на  раніше  згадувану  війну  пам’яті
періоду правління В. Ющенка, маємо можливість переконатися: конфліктний
потенціал протиборства двох національних пам’ятей неухильно нарощувався.
Охопивши доволі широке коло питань45, найуразливішим з яких стала тема
Великої  вітчизняної  війни46,  він  засвідчив  параноїдальну  ненависть  носіїв
“русскомирской”  свідомості  до  України  як  держави  та  до  її  національно
свідомих  громадян,  а  ще  показав  яким  сприятливим  чи  ж,  принаймні,
підготовленим було середовище для ширення ідей “русского мира” перед тим,
як В. Янукович знову опиниться на вищому щаблі українського політичної
“ліствиці”. 

 Під цим оглядом, В. Янукович стане не просто одіозною постаттю, а
політичним ідентифікатором ситуації  в  Україні.  Навчений гірким досвідом
2004 року, він з другого разу, починаючи з 2010 року, практично не залишав
шансів самій державі Україна встояти під надпотужним російським тиском і,
здавалося,  зробив усе,  що міг,  аби блакитна мрія Москви збулася.  Будучи
гарантом Конституції, президент України, як би це парадоксально не звучало,
поклав усі сили на те, щоб остаточно підірвати основи української державної
незалежності.  У  цьому  зв’язку  мають  цілковиту  рацію  ті  дослідники  та
43 У  ній  її  ідеолог  заявлятиме:  “Уже  немає  сумнівів,  що  після  закінчення
холодної війни завершився етап світового розвитку, який тривав 400–500 років,
упродовж  яких  у  світі  домінувала  європейська  цивілізація...  Захід.  Є  два
принципові підходи до оцінки того, в чому полягає зміст цього етапу розвитку
людства.  Перший  –  світ  через  прийняття  західних  цінностей  поступово  має
перетворитися на Великий Захід. Це свого роду варіант “кінця історії”. Другий
підхід  –  і  ми  його  поділяємо  –  полягає  в  тому,  що  конкуренція  набуває
глобального характеру і цивілізаційного виміру. Тобто предметом конкуренції
виступають, у тому числі, й ціннісні орієнтири і моделі розвитку”.
44 Patriarchia.ru, 2005-2021. Все права защищены © Сделано в Stack Group
45 Згадати б,  як болісно реагували російські  у Росії  та проросійські  в Україні
засоби масової інформації з приводу відкриття україномовних шкіл в Криму чи в
інших зросійщених регіонах України.
46 За  найскромнішими  підрахунками,  Україна  поклала  на  вівтар  перемоги  у
Великій Вітчизняній війні щонайменше 10 мільйонів життів.
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політики, які ставитимуть згодом у провину президентові-втікачеві руйнацію
ним  української  армії,  насичення  керівного  складу  СБУ  російською
агентурою;  його  особисту  заборону  на  проведення  контррозвідувальної
діяльності  проти  російських  спецслужб,  виділення  бюджетних  грошей  на
побудову нових та розширення старих храмів і господарських будівель УПЦ
МП,47 а також фінансування ремонтно-реставраційних робіт в уже збудованих
церквах.

 Власне  відтоді,  з  часу  інавгурації  В.  Януковича,  справу  втягнення
України в орбіту російського впливу було,  справді,  поставлено на широку
ногу. Серед тих заходів та акцій, потужним інструментом якого була активно
культивована ідеологія “русского мира”, варті особливого відзначення:

• присутність  патріарха  Кирила  на  інавгурації  Президента  України  В.
Януковича 25 лютого 2010 року;

• видрук шкільних підручників російською мовою за кошти з державного
бюджету України, розширення обсягів вивчення російської літератури в
українських  школах,  повернення  до  практики  проведення
всеукраїнських шкільних олімпіад з російської мови та літератури48;

• прийняття у 2012 році Верховною Радою України закону “Про засади
державної  мовної  політики”,49 згідно  з  яким  за  російською  мовою
застерігався пріоритет другої державної мови50;

• діяльність очолюваної В. Колесніченком Всеукраїнської координаційної
ради організацій російських співвітчизників (ВКСОРС), яка об'єднала
тих, хто вважає “Росію своєю духовною і культурною Батьківщиною”51.
Не  секрет,  що  підрядилися  на  (з  українського  державного  погляду)
небезвадну  справу  повсюдного  поширення  ідей  “русского  міра”  та
досягли на тій ниві чималих успіхів, й духовні провідники УПЦ МП, а з
ними  й  підлегле  духовенство  та  паства.  Зокрема,  у  союзі  з
довколоцерковними структурами їм вдалося зробити чимало у справі
захисту  “православных  ценностей,  сохранения  единства  в  рамках

47 Московські попи будують храм за рахунок столичного бюджету
48 Ті старання свого часу ставив собі в особисту заслугу тодішній міністр освіти
та  науки  України,  він  же  одіозний  виразник  російських  інтересів  в  Україні
Д.Табачник  (Табачник:  С  русским  языком  всё  в  порядке  //  Эхо  Москвы.  -
31.05.2011).
49 Про засади державної  мовної  політики:  закон України від  03.07.2012 р.  №
5029-VI
50 Основу  цього  Закону було  розроблено  народним  депутатом  України  С.
Ківаловим,  якого  у  лютому  2013  року  президент  РФ  В.  Путін  нагородив
медаллю Пушкіна за “значний внесок у збереження та популяризацію російської
мови і культури за кордоном
51 Інтереси канонічної Православної Церкви у ВР України будуть відстоювати
два паралельних об'єднання від Партії регіонів
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Московского  Патриархата,  формирования  положительного  образа
Русского Мира”52. З найгучніших “заслуг”:

• спротив всіма можливими засобами підписанню Асоціації  про вступ
України до Євросоюзу, який пояснювався тим, що там, у Європі, “… нет
распятого  Бога.  И  мы  не  войдем  в  Царство  Небесное,  если  не
разопнемся с Ним”53;

• благословіння  “беркутят”  на  боротьбу  із  повсталим  народом,  який
вважався ними “отребьем”, а, траплялося, піддавався прокляттю.54…

• При цьому в  інформаційний простір  запускалися  тренди та  месиджі
дуже сумнівного ґатунку. Зокрема, заявлялося:

• що  Україна  “получила  две  трети  территории  вместе  с  населеним,
которые никогда не принадлежали этому государству”55; 

• що “проект Украина не имеет перед очами Божиими легитимности”56,
поэтому-де  “православно  верующие УПЦ могут  согласиться  лишь с
временным статусом Украинского государства”57;

• що Бог вділив Україні місії бути колискою “святой Руси”, а вона самою
готовністю підписати угоду та стати в перспективі асоційованим членом
Євросоюзу нею зневажила58; 

• що демократія – це “методика позбавлення духовності”59…
• що,  втративши  здатність  обирати  справжніх  друзів,  Україна

“обезумела”,  пішла  в  духовний  зблуд,  зреклась  свого  Божого
покликання і заслуговує найсуворішого покарання.
Звичайно, що сміливими на такі дії проросійські сили України робила

Москва,  моральну, політико-ідеологічну, духовну та матеріальну підтримку
якої вони відчували завжди. А РФ, своєю чергою, не приховувала того, що їй
люба, дорога і мила інша Україна, а точніше, той її суспільний загал, який
бачить  себе  невіддільною  й  неподільною  складовою  “родного,  единого  и
неделимого Отечества”, тобто розглядає Україну як частину “исконно русской
зємли”, а її народ вважає частиною “триединого народа”. Нічого дивного, що

52 Деркач Т. Московский патриархат в Украине: анатомия предательства. - К.,
2018. - С. 15.
53 Там само. - С. 15.
54 Чи  не  найгучніший  суспільний  резонанс  у  цьому  сенсі  отримала храмова
проповідь протоієрея  Андрія  Ткачова:  “Я  молюсь  о  том,  –  мовив  він  про
учасників Революції гідності, – чтобы Господь вселил страх и трепет в сердца и
в кости мятежников, чтобы Бог послал им болезнь в дом и на улицы, страх на
улице и страх в доме, чтобы они покоя не имели, чтобы они сожрали друг друга.
Пусть гад сожрет гада – я жалеть о них не буду!”
55 Ищенко Ю. А. Симулякры “Новороссии”. - С. 88.
56 Деркач Т. Московский патриархат в Украине: анатомия предательства. - С. 48.
57 Там само. - С. 21. 
58 Ищенко Ю. А. Симулякры “Новороссии”. - С. 88.
59 Там само. - С. 90.
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сам факт існування “проєвропейської” та самостійної і незалежної України був
для Росії в образному сприйнятті, за кістку в горлі. Тому вона під жодним
виглядом не бажала змиритися з існуючою реальністю, а коли не складалося
чимраз  дужче  дратувалася,  вдуваючись  нерідко  до  всіляких  вивертів  та
інсинуацій, за яких навіть відверті “дези” (тобто, дезінформації. - В. Ш.) на
благо виглядали. Ну а те, що події 2004 та кінця 2013 – початку 2014 років
обурили Росію, викликали рішучий осуд та категоричне несприйняття, може
свідчити  про  одне:  неоімперські  старання  та  алгоритми  дій,  на  які  були
підряджені  проросійські  потуги  в  Україні  та  їх  зовнішні  покровителі,
виявилися несумісними з політико-ідеологічними прагненнями українського
народу або, точніше кажучи, з візіями його національно свідомої частини та
проводу Української держави. То ж рано чи пізно з неуникністю мало дійти до
“зашкалу” російсько-українських відносин.  І  в  цьому сенсі  за  Росією була
безперечна  перевага:  вона ж бо викривала  те  і  зневажала  тих,  що раніше
робила імперська та радянська Росія, тобто наслідувала історичній традиції.
Правда,  часи  змінилися.  Піти  історично  накатаною  дорогою  обмежень,
утисків, а коли не допомагало, то й тортур, тобто вдатися до суворих заборон
та  топити  в  крові,  “акі  наваждєніє  бандітскоє,  сєпаратістскоє,
націоналістічєскоє”,  здебільшого  йменоване  іменами  національних  героїв
України (“мазепинцями”, “петлюрівцями”, “бандрерівцями”…), сучасна Росія
поки що не може… Але, як покажуть події “русской весны”, це “не поки” не
забариться  завітати  в  оселю  українського  буття,  прояви  Україна  брак
державної пильності. Тому, розуміючи, що йдеться про політико-ідеологічні
несумісності, маємо, вочевидь, констатувати наявність в сучасній Україні двох
субстанційно  сформованих величин:  1)  українську,  яка  вже є  подостатком
політично консолідованою і яка, заявивши про себе в повний голос, показала,
що вже в жодному разі не відступиться від обраного шляху цивілізаційного
шляху, та 2) проросійську іреденту в Україні – потужну і впливову, амбітну й
агресивну, але, як показало перейдене, не настільки, щоб стати альтернативою
українського поступу. 

Принаймні, тотальна мобілізація та активізація неоімперських сил, на бік
яких у часі  президенства В. Януковича пристали і  Партія регіонів,  і  увесь
владний адмінресурс,  засвідчила:  Українська Україна нездоланна.  За вкрай
несприятливих  історичних  обставин,  базований  на  імперських  “скрепах”
“русский мир” викликав в Україні зовні не дуже помітний, але від того не
менш  рішучий  спротив  на  різних  зрізах  життя.  Принаймні,  повсякчас
зміцнювані позиції УПЦ КП та наявність значної кількості наукових праць
україноцентричного  спрямування  не  дозволяють  нам  у  тому  ані  на  йоту
сумніватися. 

Український народ поволі дозрівав та зростав на усвідомлення сутності
та  доленосного  значення  українсько-російських  пересправ,  які  в  своїй
більшості  були  закроєні  на  безугавні  суперечки  між  речниками
“канонічного”/“неканонічного”  Православ’я  і  зводилися  до  боротьби  за
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українську душу. І склалася вона, як показали буттєві перебіжності, в цілому
не на “користь” російської “правди”. Бо народ довідувався, що досвідчуване
прибічниками “русского мира” це не тільки і навіть не стільки загорнуті у
красиві  православні  фантики  теоретичні  “екзерсиси”,  але  й  залюблена  у
практику поневолення гідра імперської неситі, що нагадувала українцям і про
трагічний досвід співжиття далеких і не дуже далеких предків в одному з
Росією державному утворі, і про трагічний перебіг подій на пострадянському
просторі, про який він, переважно, довідувався із засобів масової інформації та
вчився читати “з-поміж рядків”.  Так чи інак,  у  цих двох (теоретичному й
практичному)  модусах  українсько-російське  минуле  завітало  у  наше
сьогодення  як  сугестія  ідей та  важких спогадів  про  імперські  “нагінки”  –
утиски, обмеження, національний гніт, русифікації, а ще про живі у пам’яті
радянський  терор,  голодомори,  заслання,  розкуркулення,  визиск.  Власне
кажучи,  довідався,  нарешті,  народ  про  те,  що  нинішня  Росія  старанно
приховує або воліла б приховати, а коли не виходить, то тлумачить так, що в
неї і чорне виглядає на біле.  “Советский  Союз, – каже славнозвісний актор
театру і кіно Олег Басілашвілі, – совершил ужасное дело: похоже, за время
своей истории он истребил почти всех,  кто мог бы воспринять свободу….
Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у
русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в
какое  сравнение  со  сталинскими  временами.  Ибо  тогда  система  всё-таки
преодолевала  сопротивление,  с  нею всё-таки боролись.  Были крестьянские
восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих
Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не
нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело – рабство из-
под палки. Но ещё страшнее – рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но
страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и
притом ненавидящий Запад.  Помнится,  при совке власть обязывала хозяев
личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь – будут
неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять “колорадскую”
ленточку на свой личный автомобиль – но цепляют все, сами цепляют, не
замечая,  как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный “символ
победы”  выглядит  на  “мерседесе”  или  “фольксвагене”.  Этот  нынешний
добровольный  неосталинизм,  добровольный  отказ  от  возможности  быть
свободным – гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную
деградацию,  возможно,  уже  необратимую.  Это  вырождение  как  следствие
мощнейшей  антиселекции,  отрицательной  калибровки.  В  великом  русском
языке  есть  слово  “люди”  и  слово  “ублюдки”.  Как  видите,  они  вроде  бы
созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И
корни разные – “люд” и “блуд” соответственно. Между этими двумя словами
при всём их некотором созвучии – дистанция огромного размера. Такая же,
как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х,
были  всё-таки  люди.  Начало  перестройки  было  ознаменовано  появлением
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знакового фильма “Покаяние” Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная
критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не
воспринят,  он  показался  тогда  слишком  радикальным  и  даже
нигилистическим.  Сын  выкапывает  из  могилы  труп  отца-тирана  и
выбрасывает его с горы куда-то в мир – на ветер, на вечный позор. О, как
тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену,
как  оскорблялись  ею!  Фильм  стал  своего  рода  “проверкой  на  вшивость”,
проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе
послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное
отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но
это не произошло. 

Покаяние – а именно в этом состояло послание фильма – не состоялось.
Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово – покаяние – стало по
большей  части  вызывать  раздражение  и  озлобление,  и  чем  дальше,  тем
сильнее.  Призывы  к  покаянию  стали  восприниматься  как  оскорбление
национального и личного достоинства: “Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да
мы всех их спасли от фашизма!!”. Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы
перестройки, окончательно перечёркнута великой темой “вставания с колен”.
Её  венец  –  “Крымнаш”.  Законченный  исторический  цикл:  от  фильма
“Покаяние” до фильма “Путь на родину”. Мы вернулись-таки “на родину”.
Кто-то,  вспоминая  картину Абуладзе,  сказал,  что  “зловонный труп тирана
теперь  подобран  и  водружён  на  старый  пьедестал.  Не  совсем  так.  Этот
полуразложившийся  труп  наши современники  притащили  к  себе  домой  и
усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно
беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с
извинениями прилаживают на место”.

 Так  сприймає  ситуацію  в  сучасній  Росії  з  деякими  історичними
алюзіями артист театру та кіно Олег Басілашвілі. І коли в Росії є діячі такого
громадянського покликання, значить не все втрачено, значить можуть бодай
жевріти  надії  на  те,  що  безум  “побєдобєсія”  минеться  й  РФ,  нарешті,
схаменеться.

Що ж до України,  то молода незалежна держава,  попри уже не  раз
згадувані  труднощі,  спротив  українському  державному  домобудівництву  з
боку  укритих  та  відвертих  ворогів,  постає,  розвивається,  стверджується,
набуває  власної  питоменності.  У  цьому  сенсі  (ще  раз  повторимося!),  дві
українські  революції  (“Помаранчева”  та  “Гідності”)  стали  маркерами
національної свідомості, увиразнили ідеальні прагнення українського народу,
який волів би розбудовувати рідну українську хату, жити в мирі, дружбі та
злагоді з представниками інших народів і народностей. При цьому, знаючи, з
якою пересадою були сприйняті в Росії українські революції новітнього часу,
до  уже  сказаного  хіба  що  додамо:  явлене  навіть  з  урахуванням  їхнього
“антиросійського” виміру навіює оптимізму. Бо, по-перше, це були українські
революції, з Україною у душі і з Богом на серці. А, по-друге, навіть вкрай
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образливий для ідейних опонентів революційний “стьоб” на кшталт: “Хто не
скаче,  той  москаль”  або  “Москаляку  –  на  гілляку”  був  виявом  сміхової
культури випробовуваного на терпіння та холодом народу. Погодимося, що
було б краще, аби тих кепкувань чи (якщо комусь здається) неприпустимих
глузів взагалі не було. Але, знаючи, що вони мали місце, тільки повторимо: ті
жарти (або,  якщо завгодно – кпини) не  крили в собі  ідейної  мотивації  та
етнічної антипатії. У кожному разі, вони не можуть і не мають сприйматися як
вияв зоологічної ненависті українців до росіян або щось на зразок того, як це
іноді видається… Якщо ображених і такі пояснення не переконують, то за них,
як  за  дошкульну  недоречність  або  моральний  переступ,  можна  було  і
перепросити,  залишаючись певними,  що у  загальному контексті  Революції
гідності, то була крапля бруду в морі любові та добродушності. Принаймні,
всі, хто відчув Майдан “з середини”, власним нутром та пропустив його крізь
себе, не стане заперечувати: загальна атмосфера тих вікопомних подій вражала
зичливістю  і  була  здатна  розтопити  крижане  серце  будь-якого
недоброзичливця, яких би політичних переконань він не дотримувався, якою б
мовою не спілкувався та яку б ідеологію чи релігію не сповідував60. І те, що
Україна  спромоглася  на  такий  чин,  якраз  засвідчило  духовне  здоров’я
української  нації  та  українського  народу  в  цілому,  підтвердило  високий
маєстат його чистих помислів та світлих поривань. Все інше в цьому контексті
залишаємо на совісті ворогів Української державності, з гаранта Української
Конституції  та  йому  підвладних  чи  ним  підім’ятих  державних  структур
починаючи.  Сталося  ж  воістину  безпрецедентне:  щоб  остаточно  підірвати
державний статус України, об’єдналися російська, зовнішня, та проросійська в
Україні потуги і, озброївшись україноненависною ідеологією “русского мира”,
а  в  додачу  –  десантами  тітушок,  в  руках  яких  було  усе  підручне,  аби
позбиткуватися над прихильниками Майдану, вони пішли воювати Україну:
постали на борню з українською незалежністю, з самостійним та незалежним
українським прийдешнім. 

 Хоча не все так склалося, як недругам гадалося, тим не менше, уже
сьогодні  можемо  говорити  про  феномен  В.  Януковича61,  який  своєю

60 Навіть антимайданівці, які прийняли запрошення учасників Революції гідності
відвідати  Майдан  або  хто  вдався  до  такого  кроку самохіть,  сподіваємося,
підтвердять  сказане:  Майдан  у  людиномірному  сенсі  міг  правити  за  зразок.
Хоча, з іншого боку, сказане зовсім не виключає того, що за такого скупчення
народу хтось із майданівців міг, скажімо, проявити безтактність. Але то був би
лише виняток із правила. 
61 Як  засвідчує  М.Зигар  “У  Виктора  Януковича  и  Владимира  Путина  была
длинная совместная история: еще в 2004 году Путин был уверен, что сделает
Януковича  президентом  Украины.  Близко  знавший  Януковича  чиновник
говорит, что еще тогда Янукович попросил у Путина российский паспорт. На
случай, если придется экстренно убегать из страны”. (Див.: Михаил Зыгарь, Вся
кремлевская  рать:  Краткая  история  современной  России  tags:  putin,  russia,
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політичною поставою та  проросійським  орієнтаційним  порухом  увиразнив
даність: у “помаранчевому” 2004 році, програвши у політичному протистоянні
з В. Ющенком, спровокував Росію на посилення інформаційної війни проти
України, що буде названа м’якого силою боротьби з молодою державою, а
року  2014,  полишивши  Україну  під  час  Революції  гідності,  відкриє  Росії
можливість для реалізації нею жорсткого варіанту боротьби із “неслухняною”
та “непокірною” Україною.

 У цьому сенсі, непідписання В. Януковичем угоди про бажання України
стати асоційованим членом Європейського Союзу, як і тому передуюча спроба
зачистити Майдан від небажаних елементів з санкції вищої державної влади,
то ті події, які правомірно вважати своєрідним рубіконом, що означать крайню
межу десятирічного періоду “м’якого” повернення України у сферу російських
інтересів. Водночас, Революція гідності – це ще й свідчення того, що події в
Україні пішли не за сценарієм Росії, не за її задумом і не в її дусі. Чотири
фактори у цьому контексті мали б важити нам над інші:

• по-перше, попри щораз зростаючий спротив патріотичних сил України,
Росія  вірила,  що  їй  під  силу  здолати  опір  сучасних  “украинских
сепаратистов” хоча б тому, що це їй вдавалося дотепер і, мислячи за
аналогією, уповала, що знайде управу на них, як колись на учасників
національно-визвольного  руху,  які  спротивились  нещадній  системі
більшовицького терору на теренах радянської України;

• по-друге,  заохочення  до  вступу  в  СНД,  а  по  тому  й  до  вступу  до
Митного  Союзу  хоча  й  супроводжувалися  надпотужним  тиском
презентантів великих грошей та політичних впливів, показали: не все в
українському житті вирішують гроші, шантаж та підкупи. Принаймні,
після  Помаранчевої  революції  2004  року  стало  з  усією очевидністю
зрозуміло,  що  Україну  “голими  руками”  уже  не  візьмеш.  Відтак,
потрібно  було  вживати  рішучі  дії,  за  чим,  як  ми  вже,  принагідно,
вказували, справа не стала; 

• по-третє,  чергова  невдача  Росії  на  фронті  відчайдушних  змагань  за
Україну, що її  означить сам факт, а вже поготів перебіг та наслідки
Революції  гідності,  викличе  агонію,  в  якій  болісна  реакція  Москви
поєднається з анексією Криму та розв’язанням військових дій на Сході
України; 

• по-четверте,  у  політико-дипломатичному  портфелі  РФ  та  РПЦ
залишався  “православний”  аргумент  (юрисдикційна  криза  в
Українському  Православ’ї),  у  триванні  якої,  як  і  у  посиленні
“русскомірскої” експансіоністської складової, зовнішні потуги разом із
УПЦ МП були зацікавлені як ніколи раніше.
 Зрештою, переможне завершення Революції гідності покладені і тим

надіям край. Тоді,  навесні  2014 року, щоб уже не пришвидшити настання
світлого  російського  завтра,  а  увірватися  в  нього  і  пройти  переможним

ukraine, yanukovych).
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маршем “русской  весны”  по  території  України,  російські  “іхтамнет”  та  їх
вітчизняні  приспішники  пристануть  на  жорсткий  варіант  насадження
“русскомирских”62 ідей та упокорення Майданом збуреної України. Зокрема,
благовісниками  свободи  по-російськи,  з  найвищого  “соизволения  в  самой
чаемой и,  как оказалось,  весьма уязвимой географичєской точке “русского
мира”,  було скоєно акт  військової  агресії  супроти суверенної  і  незалежної
сусідньої держави: анексовано Крим, а на Сході України, в регіоні особливого
скупчення  росіян  та  найбільш  увиразнених  проросійських  інтересів,  було
розпочато  неоголошену  російсько-українську  війну.  Характерно,  що  й  по
тому, сповиваючи й надалі ментальне тіло України пеленами “русского мира”,
“братья” по вірі  й крові не поспішали посипати голови попелом каяття за
наругу  над  національним  сумлінням  України  та  за  попрання  норм
міжнародного  права.  Навпаки,  бавлячи  братство  трьох  братніх
східнослов’янських  народів  у  колисці  неподільної  єдності,  вони  з
великодержавним гонором “единоистинных” шпетили на всі лади ненависних
їм “бандерівців”, які, бачте, стали на захист Вітчизни. А це означає, що ми
опинилися “у роковой черты” – у ситуації, яка вимагає, кажучи словами О.
Дугіна,  пошуку  “адекватного  современным  требованиям  баланса  между
отчаянием  и  дерзостью  человеческого  практического  самоопределения”63.
Властиво,  необхідність  цього  самовизначення  між відчаєм та  “зухвалістю”
нині становить екзистенційно найважливішу проблему російсько-українського
сьогодення, в якій невторопне, приховане, умонеосяжне та доленосно значуще
органічно поєдналися в одну цілісність з конечною державною доцільністю і
потребують  глибокого  та  всебічного  осмислення.  На  що  вийде  та  як
складеться,  розміркувати  не  беремося.  Одно  самоочевидно:  парадигми
розвитку  неоімперської  Росії  та  самостійної  держави  Україна  незіставні,
антиподичні за визначенням і цілком віддані на відкуп великій політиці. 

Хоча,  з  іншого  боку,  впадати  у  відчай  або  гадати  на  кавовій  гущі,
провіщаючи  фаталістичні  картини  російсько-українського  майбутнього,  не
варто. Ясно й так: ще ніколи так не було, як буде. Ну, а куди нас розверне і до
чого призведе існуючий стан речей, годі знати, як і передбачити, що станеться
з  російською  душею  проживи  вона  у  жовчній  атмосфері  презирливого
ставлення до “інших” та “інакшості” ще якийсь час?! На ці питання настільки
ж  важко  відповісти,  як  і  збагнути,  до  чого  стан  російсько-української
сутяжности  може  призвести  в  осяжній  перспективі,  коли  осяяний  сонцем
(вселюдської)  правди,  як  і  під  дією  міжнародно-правових  регулятивів  та
заходів, що з них випливають, кукіль “русскомирских” всіянь почне всихати, а
напасть керувати, розпоряджатися, наставляти, бути на першорядних ролях, як
передавнена та згубна звичка, залишиться в ужитку?!

62 Саме  тієї  “гарячої”  пори  один  кмітливий  та  доволі гострий  на  слівце
подорожній, назвав ті ідеї “рускомєрзкімі”.
63 Цит. : Шалашенко Г. Про антропологічний “залишок” (“rest”) людського само
виконання // Філософсько-антропологічні студії 20013. - К., 2013. - С. 203.
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Про  це,  природніше,  було  б,  передусім,  психолога  або  провидця-
футуролога  спитати.  Та  де  тих  фахівців  узяти?!  А  от  у  РПЦ  –  духовної
учительки  російського  народу,  –  із  настанов  її  хотілося  б,  звичайно,
скористати, щоб нерозрадності розраду дати. Однак, далебі. “Плоть від плоті”
імперська,  РПЦ сама не проти запалювати месіаністичні ватри в душах та
серцях богоревних росіян,  а  то  й бути їхнім факелоносцем.  Новітня доба,
відлік якій поклав розпад СРСР, в тому нам ані на йоту не дає сумніватися.
Понад те, вона дає усі підстави для найсуворіших звинувачень РПЦ, якщо,
звичайно, її невтомну діяльність як духовної благословительки та натхненника
“руского міра”, розглядати крізь призму українських національних інтересів.
Бо мовиться про її спільне із Кремлем улюблене дітище. Різниця, хіба полягає
в тому, що світські сфери РФ здебільшого акцентуються на мовно-культурній
спорідненості російського, білоруського та українського народів, а також на
їхній “спільній історичній пам’яті”, а патріарх Кирило (Гундяєв) і, відповідно,
ним очолювана Церква, не втомлюються повторювати, що “В основе Русского
мира лежит православная вера, которую мы обрели в общей Киевской купели
крещения”64. Любить, між іншим, РПЦ не тільки духовні скрепи “русского
мира”,  але і  його ідеологів та пропагаторів,  яким вона не шкодує високих
церковних  нагород.  А  ті,  раді  старатися,  вже  встигли  проявити  себе  і  як
провісники “русской весны”, і як активні учасники операції ыз захоплення
Криму, і як співпоплічники ополченців в лугансько-донецькому регіональному
басейні, а в цілому й назагал – на фронті боротьби з київською “хунтою” та
“фашистсько-бандерівською” Україною. При цьому, віддати належне, РПЦ, як
і офіційні кола РФ, вміють ретушувати та завуальовувати свої справжні наміри
щодо України. Вчитаємося бодай у дві з наведених заяв,  які і  без того не
залишають сумнівів щодо офіційної позиції РПЦ: “Миротворча місія Росії в
Україні  повинна  гарантувати  її  жителям  право  на  самобутність  і  тісні
відносини з іншими народами історичної Русі. <…> Будемо сподіватися і на
те, що місія російських воїнів із захисту свободи і самобутності цих людей і
самого  їхнього  життя  не  зустріне  запеклого  опору,  який  призведе  до
великомасштабних зіткнень. Нікому не хочеться пролиття крові і поглиблення
тих поділів, які вже існують серед православних людей на просторі історичної
Русі”.  І  друге:  “Я  думаю,  що  потрібно  подумати  сьогодні  про  потужну
військову  присутність  Росії  в  усіх  регіонах,  де  люди  просять  захисту  від
помаранчевих  експериментів,  від  різного  роду  “кольорових  революцій”.
Навіть  якщо  Росії  потрібно  буде  брати  участь  в  бойових  діях,  цього  не
потрібно сьогодні боятися: армії потрібно нарешті дати справжню роботу”.

Отже,  якщо  конкретизувати  зміст  “миротворчих”  старань  Росії,  яка
чується покликаною гарантувати право на самобутність (читай, на російську
самобутність в Україні) та вельми опікується збереженням тісних відносин

64 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии ІІІ
Ассамблеи  Русского  мира.  -  2009.  -  3  ноября.[электронный  ресурс]  //
http://www.patriarchia.ru/ db/text/928446.html.
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України з іншими народами історичної Русі, на стражі яких мали б стояти
російські воїни, а також вдуматися у зміст поради щодо потужної військової
присутності Росії в усіх регіонах, де люди просять захисту від помаранчевих
експериментів, від всіляких “кольорових революцій”, то мовиться про те ж, що
нині  Україна  має.  У  цьому  сенсі  РПЦ,  якщо  оцінювати  її  діяльність  з
українських державних інтересів, мала б нести найсуворішу відповідальність
за прищеплення в душах віруючих параноїдальних ідей ексклюзивістського
толку, за те, що, експортувавши “на свою каноническую территорию войну”,
скалічила  долі  людей  ненавистю  до  виразників  українських  національних
переконань та державних потреб.  Адже,  палко підтримуючи ідеї  та ідеали
“русского  мира”  та  будучи  пасивним  благословителем  розв’язаної  Росією
агресії супроти України, РПЦ вчинила й чинить так, що здатне подостатком
компрометувати її навіть в очах щирих віруючих. 

Стосуються  ці  розмірковування  і  тих  соціальних  верств  сучасної
України,  яким  “русский  мир”  –  “сеет  …  с  виду  безобидное,  научно
безосновательное…,  регидно-эксклюзивистское”,  а  в  цілому  й  назагал
“фашизоидное  творение” припало до смаку,  полюбилося,  запало  в  душі.  І
мовиться  про  це  не  без  жалю,  бо  як  би  це  явище  не  прочитувалося,
вважаючись,  зокрема,  вислідом  недавно  домінуючої  та  досить
“цілеспрямованої  комуністичної  ідеологізації  свідомості”65,  відображенням
“колективного несвідомого” К. -Ю. Юнга та “габітусних практик” П. Бурдьє
чи  просто-напросто  базованим  на  міфологемах  оновленим  неоімперським
концептом, сутність від того аж ніяк не зміниться. Щеплений на смоківниці
радянського  інтернаціоналізму,  “русский  мир”  прекрасно  зрісся  з
месіаністичним пагінням великоросійського шовінізму та забуяв у всій красі
плодами  непомірної  ревності,  сліпої  упередженості  та  непогамованої
виключності А це - пряма дорога до “дугінських” пасажів про актуальність
концепту “империи” для сучасного світу (особливо для Росії!) та обстоювання
цінності війни як однієї із скрижалей консервативної ідеології. Що з того уже
вийшло в практичному плані, нині маємо наочну можливість пересвідчитися:
“оголтелая  пропаганда  православного  эксклюзивизма”  опанувала  буденний
рівень  свідомості,  стала  визначати  ціннісні  мотиви  поведінки  пересічних
громадян,  правити  їм  за  препарований  до  звичайних  життєвих  потреб
богословський маркер. Його мотто: “Мы. - русские, мы. - православные…”66. І
баста. Принаймні, досить часто, то початок і кінець, альфа та омега народної
аксіології російського мислення. Інше: Чому? Що ви розумієте ? Який зміст
вкладаєте?  Чи  залишаєте  місце  “іншим  іншостям”  під  сонцем  “русской
правды”?. - то вже питання від лукавого. Блюстителі “канонів” та ревнителі
праведності по-російськи, тим гордують і зовсім не бажають перейматися. Їм
важить берегти, охороняти, щоб істину у вигляді готовому на звіті судному з
російських рук подати,  щоби останнє слово в історії  сказати.  І  такий стан
65 Цит. за: Ищенко Ю. А. Симулякры “Новороссии”. - С. 11.
66 Там само. - С. 90.



170

речей  не  може,  звичайно  ж,  не  приголомшувати.  Бо  складається  стійке
враження, що ми, люди, які якихось неповних тридцять років тому вийшли з
радянського  “плавильного  котла”,  не  тільки  нині  походимо  з  різних
реальностей та їх  репрезентуємо,  а  мешкаємо на  різних планетах або ж є
об’єктами  нечуваного  свідомісного  експерименту.  Сповідуємо  погляди  та
розправляємо смислами, в розрізі яких не те що важко порозумітися, а навіть
віднайти точки дотику та перетинів у обраному для обговорення дискурсі.
Тому, почуваючись безпорадними хоч якось зарадити невтіху, тільки вкажемо
на самоочевидне:

• для Росії, для “каждого русского чєловека” Україна була й залишається
сферою особливих інтересів  та  дбання,  тим “своїм” або “приватною
власністю”,  що  неабияк  зранює  великодержавне  “его”  від  самого
усвідомлення її втрати;

• з анексією Криму та з розв’язанням військових дій на Сході України
дійшло  не  тільки  до  російсько-української  війни,  але  й  взаємного
несприйняття:  прихильники  “русского  мира”,  обстоюючи  своє
“новоросійське  право”,  залишаються  переконаними,  що  це  не  вони
переступили  “червону  лінію”  допустимого,  а  це  “укри”,  “фашисти”,
“бандерівці”,  тобто  українці  стали  причиною всіх  їхніх  бід;  тоді  як
Українська держава, а з нею і переважна більшість країн світу, виходять
з того,  що Росія,  грубо порушивши міжнародне право, посягнула на
суверенітет  та  територіальну  цілісність  суверенної  держави  Україна.
Відтак,  справу  російсько-українського  порозуміння  нині  віддано  на
відкуп “великим світу цього”. Хоча й від сторін конфлікту залежатиме
немало. Бо ходитиме не тільки про припинення воєнних дій, а й про
корекцію  світоглядних  настанов:  про  важку  і  наполегливу  роботу  з
посилення державних “імунітетів” у душах прибічників “русского мира”
та утвердження позицій “українського світу”, що неможливо без його
“оприявнення”, “обстоювання” та консолідації українського суспільства
довкола державних пріоритетів та їхніх стратегій. А щоб так сталося,
потрібні,  крім  іншого,  добра  воля  та  спільні  зусилля  учасників
конфлікту, вага якого, без перебільшення, матиме доленосне значення у
осяжній  перспективі.  Але  й  старань  дипломатів  та  дослідників  в
контексті  всебічного  осмислення  проблемного  поля  питань,  що нині
становлять  предмет  гострих  дискусій,  також  не  варто  було  б
применшувати. У кожнім разі, ціна миру надто дорога і вартує, щоб про
нього дбали усі, від кого залежатиме справа його якомога швидшого
досягнення.
2) Московський Патріархат – колонізовані терени. “Все, что мною

пройдено,  все  вокруг  мое”:  співають  московити  в  унісон  із  путінівським
патяканням, що там, де говорять московською мовою, то є терени Росії, із
патріархо-кирилівським  вченням,  що  “русский  мир”  -  це  вся  територія
колишньої історичної Русі. В цьому виявляється природжена московитам їх
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експансіоністська природа. На відміну від українців, які живуть переважно за
принципом “моя хата скраю”, а відтак за своєю психологією є інтровертами,
московити,  як  нація,  є  екстравертами.  Їм  всього  мало.  Згадаймо,  де
територіально зародився цей народ і пригадаймо водночас те, що Московії
нині належить одна шоста територій нашої планети. І їй знову не вистачає
земель. Після Другої світової війни вони практично, окомуністивши, зробили
своєю  всю  Центральну  і  Східну  Європу,  оволоділи  Балканами.  А  в  Азії,
провівши там  так  звані  соціалістичні  революції,  відхопили  на  певний  час
Китай,  Півн.  Корею,  Монголію,  В’єтнам,  Лаос,  напіввідхопили  деякі  інші
азійські  країни.  Нахрапно  вдерлися  в  Афганістан,  щоб,  дивись,  нібито  в
чомусь  допомогти  афганському  народові,  а  насправді  -  добратися  до
Індійського океану, а може й до іранської чи арабської нафти, хоч своєї мають
стільки,  що в ній і  втопитися можна. При цьому завжди вигадували якісь
приводи-мотиви  захоплення,  обіцяли  багато,  а  зрештою  “привласненим”
народам не давали нічого, не рахувалися при цьому з їх небажанням мати у
себе цих визволителів, з наявними міжнародними цивілізованими нормами і
законами співжиття  країн.  Зброєю вони придушили прагнення  до  свободи
народів  Чехословаччини  й  Угорщини,  Німеччину  поділили  спеціальною
стіною. Московія загалом, як свідчать історики, у війнах провела 132 роки, з
яких є лише шість можна назвати оборонними. При цьому майже всіх високих
московських  воєначальників  і  флотоводців  Російська  Церква  оголосила
святими. 

 Свій соціальний устрій і культуру московити завжди подавали як вищий
вимір розвитку світової цивілізації, хоч коли поїдеш їхніми дорогами на авто
за Урал, по тамтешніх їхніх поселеннях (а автор доїхав аж до Новосибірська),
то  думаєш,  а  чи  не  повернувся  ти  до  глибокого  середньовіччя,  а  то  й
первісності. Олюднювати треба наявне, своє питоменне, а не хапати невідомо
для чого все нові й нові території, приносячи їх жителям біди і злидні. Якщо
Ви  самі  вдоволені  напівтваринним  за  сьогоднішніми  мірками  існуванням
(поїсти-погуляти-поспати і знову поїсти), то не такого хочуть інші народи.
Вони  хочуть  відповідати  рівню  людськості  нинішнього  часу,  хочуть
європейських  стандартів  у  своєму  житті.  Що  ж  стосується  культури
московитів, то її всіляко підносять, бо ж не знають світову культуру, а тим
більше  сучасну.  Бачимо,  що  успіх  Росії  можна  виміряти  лише  високими
параметрами  озброєння,  а  не  чимось  іншим,  нинішніми  цивілізаційними
вимірами. 

Якось по дурному для себе Московія допустила розвал так плеканої нею
десятиліттями  Радянської  соціалістичної  імперії.  Згадаймо,  як  в  її  гімні
співалось: “Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая
Русь”. Свободу при цьому вона вимірювала своїми критеріями. Тут підійшло б
українське  прислів’я:  “Скачи враже,  як  пан скаже”.  Тих,  хто не  скакав за
московськими  мірками,  прагнули  у  різний  спосіб  усунути  з  московської
дороги чи ж приборкати або уярмити, як в українців це називають. Згадаймо
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наше українське буття в цьому “союзе нерушимом”. Я не говорю тут про
організоване  Комуністичною  партією  постійне  переслідування  всього
українського під гаслом боротьби з так званим буржуазним націоналізмом. Під
жорна цієї боротьби попадав цвіт української нації, її духовні носії. А згадаймо
як  перекроїли  нашу  українську  історію.  Вона  вже  поставала  як  якийсь
вкраплений фрагмент у загальноросійську історію, а московити при цьому
виступали для нас в ролі ангелів-спасителів, “старших братів”. Під наглядом
КДБ знаходилася вся українська інтелігенція. Пригадую, як мені прийшлося в
1976 році раптово тікати з  Чернівців,  де працював в університеті,  щоб не
загурчати  до  Сибіру  (бо  в  тих  роках  багатьох  туди  відправляли  на
“перевиховання”).  Опинився в Житомирі. Дякую, що мене на це надоумив
потаємно один із працівників КДБ (і серед них були порядні люди), сказавши:
“Негайно подайте заяву, увільніться під якимсь приводом і їдьте кудись. Я
Вам  все  сказав”.  То  ж  ми  всі  мали  стати  московитами,  забути  свою
національну належність, а відтак те, хто є твій батько і мати за національністю,
яка земля є твоєю батьківщиною. 

І ось тепер, коли Україна, одержавши дещо легко незалежність (Єльцин
в  такий  спосіб  підніс  “свиню”  Горбачову,  лишивши  його  президентства
Союзу), заявила про свій європейський вибір, а не орієнтацію на Митний союз,
Московія вдалася до відвертої агресії під приводом захисту російськомовних.
Останні нині практично є всюди на теренах не тільки України, а й в інших
колишніх республіках Союзу, особливо в Прибалтиці і Білорусі. Певне тому
Путінська влада хоче провести денонсацію Біловезької угоди, щоб відкрити
дорогу  для анексії  й  інших територій  колишнього СРСР,  вже притягує  за
розвал Союзу того ж Горбачова. А заселяли московити терени інших народів
своїми  в  ганебний  спосіб.  Так,  тих  українців,  яких  не  вдалося  винищити
голодом 1921-1922 років, Голодомором 1932-1933 років, Московія нищила в
організованому нею разом з Гітлером багатті, що зветься Друга світова війна.
Формою винищення українства були організовані переселення нашої молоді
на освоєння цілинних і нечорноземних земель, освоєння нафтових покладів
Сибіру і Півночі, будівництво БАМу та ін. Українці їхали туди, а в Україну
Московія  в  цей  час  завозила  своїх.  Пригадую,  як  в  Бровари  під  Києвом
привезли водночас десь 60-70 сімей ткаль з Іванівської області, забезпечивши
їх житлом. Офіцери-відставники із всієї Союзної Армії після виходу на пенсію
мали  право  поселятися  в  будь-якому  українському  місті  (здається,  окрім
Києва). В такий спосіб відбувалося оросіянення наших міст. Так став майже
повністю російським Крим. Коли туди поверталися після депортації кримські
татари, то їх приморські землі і навіть будівлі вже були зайняті російськими
“освободителями”. Радили їм їхати в сухі кримські степи й займатися на цьому
випаленому Сонцем белебені вирощуванням сільськогосподарських культур.
Щоб союзні країни не мали підприємств завершеного циклу, московська влада
робила так, що, образно скажу, болти вироблялися в одній з республік, гайки –
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в іншій, дещо – в третій, а збиралося все вже в четвертій чи п’ятій. Саме тому
після розпаду Союзу ми одержали свої не зовсім здатні виробництва. 

Цей  параграф  автора  спонукало  написати  дізнання  про  відсотковий
національний склад суб’єктів нинішньої Російської Федерації, який я знайщов
у книзі Е.Елбакян “Религии России” (М., 2014). Свого часу ще В. Лєнін назвав
Росію “тюрмою народів”, переслідуючи цим мету навернути гноблені нації до
участі  в  революційній  боротьбі  на  боці  його  партії  більшовиків.  Але,
одержавши владу, він забув про цей свій вислів і почав розбудовувати вже
“комуністичну тюрму народів”. Згадаймо, що, як реакція на з’яву незалежної
Української держави, з волі того ж “вождя протетаріату” в Харкові з’являється
робітничо-селянський  уряд  України  (саме  тоді  Харків  здобув  статус
української  столиці,  який чомусь і  нині  йому приписують,  лише додаючи
слово “друга”).  А далі війська Муравйова пішли на штурм дійсної столиці
України  –  столиці  власне  Української  влади.  Тут  зрештою  силою  була
встановлена більшовицька влада, яку точніше було б йменувати московська. І
така московська влада поширилася по всіх неозорих теренах Союзу, бо ж “все
что  мною  пройдено  все  вокруг  мое”.  Навіть  далекий  Владивосток  Лєнін
називав “городом нашенским”. Незрозуміло, як це місто,  на десятки тисяч
кілометрів  відділене  від  власне  Московії  стало  “нашенским”.  А  далі
“нашенскими” стали ще й Сахалін і Курили. Ледь Японію не захапали, не
зробили “нашенскою”. Нині вже з’явилися якісь рухи навіть на Алясці з ідеєю
повернення до Московської держави. Московія, виявляючи свій експансіонізм,
вже в 1639 році була на Тихому океані. В процесі безнастанього захоплення
все нових територій з 1721 року стала імперією. 

При цьому найбільшою континентально. При цьому в ролі духовного
окормлювача загарбника завжди поставала Московська Православна Церква.
Згадаймо принагідно, як під час захоплення татарської Казані раптом було
знайдено  ікону  Божої  Матері,  що  нібито  засвідчувало  благословення  нею
ратних  подвигів  московитів.  А  десятки  опісля  на  честь  цієї  події  було
збудовано храмів. 

Подаю  ті  цифри  з  названої  вище  книги,  які  засвідчують  те,  як
московський колонізатор “освоював”, загарбницьки робив своїми завойовані
ним території різних малих народів – на Поволжі і Північному Кавказі,  до
Уралу і після Уралу через велику Сибір аж до Притихоокеанських теренів, як
нищив  ті  народи,  які  постали  на  його  шляху  експансії,  як  реалізовував
програму “все вокруг мое”. То ж ось вони на 2014 рік: Адигея – московитів
(далі –м.) - 64,5%, а адигейців – 24,2%; Алтай - 57,4% м. і 30,6% алтайців;
Башкирія  –  36,3%м.  і  29,8%  башкир;  Бурятія  –  67,8%  м.  і  27,8%  бурят;
Калмикія - – 33,6% м. і 53,3% калмик; Камчатка – 80,9% м. і 2% коряків;
Карелія – 76,6% м. і 9,2% карел; Комі – 26,2% м. і 25,5% комі: Марій Ел –
47,5% м. і 42,7% марійців; Мордовія – 60,8% м. і 31,9 мордвин, Ненецький
округ – 62,4%м. і 18,7% ненців; Удмуртія - 60,1% м. і 29,3 удмуртів; Хакасія -
80,3м. і 12% хакасів; Ханти-Мансійський округ - 66,6% м., 7,5% татар і 8,6%
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(?) українців; Чукотка - 51,2% м. і 23,5% чукчів. На Сахаліні проживає лише
5,4% коряків і 84,3% москвин. Не вдалося кількісно перевершити корінний
етнос московитам в Калмикії (53,3% калм. - 33,6% м.), Якутії (45,5% якутів –
41,2% м.), Татарстані (52,3% татар – 39,5% м.), Чечні (93,5% чеченці – 3,7%
м.),  Туві  (78,5%  тувинців  -  20,1% м.),  Осетії  (62,7%  осетин  –  23,3%  м.),
Карачаєво-Черкесії (49,8% – 33,6% м.), Інгушетії (90,9% -1,2%м.), хоч спроби,
як бачимо, збереглися. Для євреїв більшовики прагнули створити своєрідну
резервацію на Далекому Сході, утворивши там Єврейську автономну область.
Але там нині проживає лише 1,2% євреїв (певне виїхали до Ізраїлю, а чи й не
заселяли  її)  і  89,9%  москвинів.  Знаємо  що  десь  відразу  після  революції
Бєлгородщина,  Брянщина, Вороніжчина, Ставропольщина і  Краснодарщина
(останні – це Кубань) були майже всеціло заселені українцями, а тепер їх
завдяки асиміляційній політиці москвинів маємо в цих областях відповідно
3,8%, 1,5%, 3,1%, 1,7% і 2,6%. Куди поділися українці з цих територій? Можна
догадуватися, що всі вони “стали” росіянами або ж, як в Криму, “слов’янами”.
Зате, відповідаючи на рознарядку Компартії щодо участі українців (переважно
молоді)  в  освоєнні цілини, побудові БАМу, освоєнні  нафтосховищ Сибіру,
олюдненні центрального Нечорноземля, а також “освоєння” далеких земель
тайги, Притихоокеанщини і Камчатки-Чукотки засланцями-українцями, а чи ж
заробітчанами,  маємо тепер в Тюменській області  6,5% наших земляків,  в
Хабаровському краї – 3,4%, Мурманській області - 6,4%, Омській – 3,7%, на
Камчатці – 5,8%, в тій же Єврейській області - 4,4% (а євреїв тут, порівняю,
лише 1,2%), Приморському, Амурському і Красноярському краях відповідно
4,5%, 3,5% і 2,3% українців, на Сахаліні - 4%, в Якутії - 3,6%, у Приморському
краї  -  4,5%.  Українці  освоювали для Росії  і  анексовану нею в  Німеччини
Прусію (тепер Калінінградська область). Їх там 4,9%. Відтак Московія – це
країна колонізатор, якому мало своїх рідних теренів. Я тут не подаю цифри
того,  скільки їх в  кожній з країн,  які  постали як самостійні  після розвалу
“Союза нерушимых”. Знаю, що в Прибалтійських країнах, Молдовії їх десь 25-
40%,  що  приховує  для  них  можливість  нашого  “кримського  варіанту”.
Згадаймо  так  звану  Придніпровську  республіку,  яка  утворилася  шляхом
відтяпання від Молдови куска її території і яка тепер заявляє про можливість
вирішення своєї долі за Кримським зразком, цебто перетворення в один із
суб’єктів Російської Федерації. 

Тут,  правда,  зринає питання:  чому українці,  яких десь 25,  а  то й 40
відсотків на теренах і Криму і Придністров’я телячою мовчанкою сприймають
анексію Росією тих земель, де вони є господарями, мають історичну тяглість?
Скоріше тому, що засвідчують і вищі відсотки їх розселення по московських
теренах, що вони є українцями лише за паспортом. А так маємо або малоросів,
які відносять себе до якогось спільного з росіянами і білорусами “русского
народа”, того, який патріарх РПЦ МП іменує нині “русским миром”, або є
просто  хохлами,  що  живуть  за  принцпом  “моя  хата  скраю”,  для  яких  їх
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держава  завершується  тинком  їх  подвір’я  з  коровою,  свинею,  огородом,
фактично тварним способом життя –поїсти і поспати. 

У  них,  на  відміну  від  наших  західноукраїнців,  не  проснулася
національна  свідомість,  відсутнє  україно-національне  самоусвідомлення,
кордони українства не вимірюються кордонами України, а апостолом нації не
постає Тарас Шевченко, зображення якого оздоблює, поруч з іконами святих,
оселі  дійсних  українців.  Це  велика  біда  українства  на  відміну  від  того
московства, яке в ім’я російськості ладне йти за межі своєї оселі (правда, в цих
оселях часто хоч вітром прокоти) і загарбувати чужі землі, вбачаючи в цьому
своє якесь нібито цивілізаційне покликання. 

Саме  в  ім’я  цього  діє  й  Церква  Московського  Патріархату  Росії  на
відміну від  прислужників її  в  Україні,  об’єднаних у  так звану Українську
Православну  Церкву,  що  знаходиться  в  юрисдикції  Московського
Патріархату.  Серед  архієрейського  кліру  останньої  знайшовся  лише  один
владика – митрополит Черкаський Софроній, який назвав Путіна бандитом,
розбійником із темного лісу. Решта не засудила агресора, а своєю мовчанкою
висловила схвалення його діям. Бо ж у нас в в Україні говорять: мовчанка –
ознака згоди. Та й Софроній зрештою виявився спекулянтом популізму. Коли
в  Україні  постала  своя  Константинополем  визнана  автокефальна  церква  –
ПЦУ,  він  залишився  москвофілом.  Але  Бог  палкою  не  б’є:  він  дочасно
відправив владику у засвіт.

 Автора пааграфу можуть запитати: чому ви вживаєте термін Московія
чи московити? Самі ж вони себе так не називають. Я у відповідь запитаю свого
читача:  А  яка  нація  у  світі  називає  себе  прикметником?  А  тут  же  чуєш
відповідь:  “Я.  -  русский”.  Тоді  я  -  український,  а  поляк  -  польський?
Розповідають, що один відомий американський діяч говорив із іншим видним
діячем з Росії, що видно було за національністю є євреєм. Перший запитав
його: “Якої ви національності?”. Почув відповідь: “Я. - русский”. Американець
тоді сказав йому: “Тоді я американський”. 

 Звідки  пішло  це  йменування  своєї  національної  належності
прикметником  русский. Не стану тут вникати в ті дискусії, які наявні щодо
походження самої старовинної та історичної назви “Русь”, в те, чи вона пішла
від  варягів  (приписують  їй  ще  хазарське,  литовське,  грецьке  і  готське
походження), а чи ж вона раніше була слов’янською, має слов’янський корінь
правдоподібно від річок Рось та Россава. Заглибимося в історію, в століття
існування Київської Русі як імперії, яка поширювала свої володіння далеко за
Київ. Тоді всі, хто жив у центрі цього державного утворення (у-краї, цебто в
центрі краю, звідки й, гадають, пішла нинішнє йменування нашої держави),
поставали  назва  їх  як  малоросів,  а  ті,  хто  заселяв  великі,  скажу  так  –
колонізовані, території Русі поза її цетром (у-краєм), коли їх запитували про їх
належність, заявляли: я. - руський (русский нині), тобто належний до Русі.
Цісар  Константин  Порфіродний,  сучасник  княгині  Ольги,  в  середині  Х
століття пише: “Руська Держава складається з двох частин: з Руси та територій
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поза Руссю. Ці другі не є Руссю, але до Русі належать та платять Русі данину”.
Інші – це народи, які зродилися набагато пізніше на інших (окрім матірних
земель українців-русів) територіях колишньої Русі.

Не  станемо  тут  глибоко  входити  в  історію  з  приводу  появи  назви
“Україна”. Історія говорить нам, що вона існувала задовго до того, як постала
Москва, до того, як маленька Польща могла дивитися на могутню Україну як
на  своє  пограниччя  або  висловлювати  претензії  до  українських  високо
культурних  князівств.  В  Іпатіївському  літописі,  розповідаючи  про  смерть
князя Володимира Глібовича, пишуть: “О нем же Украина много постона”.
Наївними є міркування про Україну як межову землю між Європою і Азією,
країну границь у біогеографічній та антропогеографічній царинах, на межах
родини європейських народів  та  європейських культур.  Ті,  хто  творив цю
назву, не мислили такими науковими категоріями. Україна – це не пограниччя
між Європою і Азією. Це є спотворене тлумачення нашої національної назви.
Воно супротивне не тільки історичній логіці, а й історичній правді. Україна -
це наше споконвічне національне ім’я, яке має тисячолітню давнину свого
вжитку. В ньому живе зміст віків національної історичного життя українського
народу. Походження слова “країна”, “Україна” чи “Вкраїна” губиться десь у
темряві античного віку. Не стану тут розглядати це в історичних свідченнях.

До часу Петра І держава, керована імператорами/царями московськими,
називалася  Московією. Лише Петро І (а це початок ХVІІІ століття) з поради
німців,  які  першими назвали  Московію Росією,  Русслянед  (Русслянд  одер
Москау), змінив назву своєї держави на  Росія, вкравши при цьому не лише
нашу територію, яка була зрештою привласнена Московією після поразки в
1709 році Мазепи під Полтавою, а й нашу назву. Петро І у 1713 році пише
Василеві  Долгорукому,  послові  в  Копенгагені:  “По  всіх  видавництвах
називають нашу державу московською, а не російською, а тому постарайтеся,
щоб відтепер друкували “Російська” і  щоб про це всюди і  по всіх дворах
писалось”. У 1868 р француз Даламар розсилає по всіх французьких установах
лист під заголовком “Європейський народ, призабутий історією”. В ньому він
пише, що московити та русини або руські – це два цілком різні народи. Русини
чи рутени раніше мали ім’я русинів і руських. Москвини присвоїли собі їх
назву, щоб надати собі видимі права керування цим народом та зробити їхню
історію своєю.  На  географічних  картах  етногеографічна  територія  Україна
називалася Україною, а Московія зветься Московією, а не Руссю і не Росією.
Поступово  назва  Московії  замінюється  Росією.  До  кінця  ХVІІІ  століття  в
Європі  ще  вміли  відрізняти  Русь  від  Московії.  У  1754  році  французький
функціонер Франсуа Дран до короля Людовіка ХV пише, що Московію можна
ослабити за участю України, що Україна - це найурожайніша країна в світі,
займає  центральне  місце  між  Трансильванією,  Польщею  та  Кримом  і  є
бар’єром проти “русских варваров” (так зве московинів),  татар і  турків.  У
доповідній  французького  міністра  Вержена  1860  року  йдеться  про  те,  що
“український народ тепер уярмлений “русским” (цебто московським) та що
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“руські” проводять політику гноблення і нищення свобод України. Українська
нація абсолютна, інтелігентна і культурна. Відтак багато зусиль прийшлося
прикласти  московській  владі,  щоб  вчинити  в  світовій  громадській  думці
сформувати сприйняття України як незначної провінції Російської імперії, щоб
замість вживаної народної національної назви називати українців малоросами. 

Більше того, москвини не мали своєї давньої історії, бо ж вони, як нині
з’ясовується, не були власне й слов’янами, а якимсь поєднанням далеких від
слов’янства північних і східних етносів. Взявши до йменування своєї країни
назву Русь, москвини далі вкрали й історію цієї країни, приписали її Московії.
Відтак Аскольд і Дир, хрещення Русі за князя Володимира, літопис Нестора
“Повість врем’яних літ” і все наступне, навіть митрополитство Петра Могили і
Києво-Могилянська академія, стало елементом історії Російської імперії. То ж
своє  злодійство  москвини  виявляли  не  тільки  в  крадіжці  назви,  крадіжці
територій і перетворенні їх в “нашенскі”, а й в спосіб крадіжки історії, наших
знаменитостей. Так, хрещення Русі 988 року стало привласненим Московією.
Навіть відзначення 1025-річчя цієї події Московська Православна Церква у
2013 році розпочала з Москви, а не з Києва.

В  означений  вище  спосіб,  замість  своєї  національної  належності
москвини, стали  самойменуватися  “русскими”,  а  нас,  як  це  вони твердять,
відсунули нібито на належну нам “окраину”. Не визнаючи правомірність цього
присвоєння, автор статті йменує їх їхньою ж вихідною назвою. Нині дехто
висловлдює думку про повернення нашою країниою історичної назви Русь.

3.  Постання  і  доля  УПЦ  Київського  Патріархату.  Автор  цього
параграфу є одним із тих, хто безпосередньо причетний до процесу творення
12-14  червня  1992  року  Української  Православної  Церкви  Київського
Патріархату, а відтак не байдужий до її долі. Своїми міркуванями через ЗМІ
він  не  втручався  в  ті  процеси,  які  в  останнє  півріччя  відбувалися  в
Українському Православ’ї, сподіваючись на здоровий глузд його архієреїв і
насамперед на  просин  такого глузду у Патріарха Філарета і  здолання його
непомірної амбітності і нічим необґрунтованого самозвеличення. Проте глузд
цей  у  нього  спить.  Сприймає  себе  за  незамінимого  довічного  керманича
Українського Православ’я, коли сам цьому Православ'ю вже нічого не дає,
постав гальмом у його бутті. А загалом можемо довести, що він творив не
УКРАЇНСЬКУ  Православну  Церкву,  а  МОСКОВСЬКУ  в  її  українському
вияві.

 Долю Філарета можна описати російськомовними словами “из грязи в
князи”. Освіта - світська семирічна і духовна у нашвидку сформованих у роки
повоєння з милості Сталіна з примітивним викладацьким складом семінаріях-
академії.  Поверховість  характеризує  рівень  богословських  розмірковувань
Філарета, про що говорили потаємно в очолюваній ним Церкві єпископи, але
сказати  відкрито  не  могли  із-за  його  вождізму і  злопам’ятності.  Всупереч
органічно притаманному історичному Українському Православ’ю принципу
соборноправності, Філарет запровадив у керованій ним Церкві абсолютизм і
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послушність  її  главі.  Повторив  стовідсотково  Московський  Православний
варіант.

 Із проповідей, промов і публікацій митрополита Філарета союзницької
доби знаємо про його явну антиукраїнськість, несприйняття ним української
мови у богослужінні, вірне служіння Москві, Компартії і несприйняття будь-
якої потуги на самостійність Української Церкви, як і держави. “Перепадало”
від нього і українським автокефалам, і греко-католикам. Будучи агентом КДБ
під  кличкою  Антонов,  Філарет  вірно  служив  тим  силам,  які  нищили
українську  духовність,  прагнення  України  до  незалежності.  Можна
упорядкувати  книгу  вибраних  тогочасних  антиукраїнських  статей-думок
владики такого змісту 

Знаємо, що після смерті патріарха Московського Пімена на цей статус
всесоюзного  владики  в  Російській  Православній  Церкві  претендував  і
митрополит  Філарет,  що  поставав  тоді  як  Патріарший  місцеблюститель,
залишаючись водночас при цьому ще й екзархом Української митрополії. 

Оскільки на патріарших виборах Філарет набрав навіть менше голосів,
ніж митрополит Володимир (Сабодан), але, будучи захоплений маренням про
патріарший  кукіль  приїхавши в  Україну,  він  прагне  до  реалізації  заклику
Леоніда  Кравчука  “Незалежній  Україні  –  Незалежну  Церкву”.  Філаретом
проводиться в 1991 році Помісний собор Української Православної Церкви із
закликом  до  Московського  Патріархату  про  надання  Українському
православ’ю  автокефалії.  Москва  затягує  із  відповіддю  на  це  прохання.
Мотиви  її  мовчанки  зрозумілі:  не  відпустити  православних  українців  у
незалежний розвиток, бо ж тоді РПЦ за кількістю парафій не буде найбільшою
у православному світі. Ці мотиви і нині характерні цій Церкві.

УПЦ проводить десь тисячне зібрання духовенства з підтримки рішення
свого Помісного собору. РПЦ обіцяє розглянути це питання вже на своєму
черговому Помісному Соборі. Скликає його… Але замість розгляду питання
Української автокефалії на Соборі розглядають питання морального обличчя
владики Філарета. Засвідчують його аморальність тим, що він, як єпископ, не
маючи  права  на  те,  має  жінку  і  навіть  доньку.  В  пресі  з’являються  тоді
фотографії владики з жінкою у пляжному одязі. Наводиться її ім’я і прізвище
(правда, я їх забув). РПЦ пропонує Філарету повернутися в Україну і скласти
із себе обов’язки Предстоятеля УПЦ. Проте,  приїхавши до Києва,  Філарет
зволікає з  цим.  Тоді  певне за потаємним дорученням Московської  Церкви
запрошує якось невмотивовано до Харкова архієреїв УПЦ харківський єпарх
митрополит  Никодим  (Руснак).  Приймається  рішення  проголосити  це
архієрейське зібрання архієрейським собором. Останній приймає рішення про
зміщення Філарета  з  посади Предстоятеля  УПЦ. Замість  нього обирається
главою  УПЦ  митрополит  Ростовський  РПЦ  Володимир  (Сабодан).  Відтак
митрополит Філарет залишається в Церкві ніким. 

За  цих  умов  українську  національно-демократичну  громадськість
схвилювала не доля митрополита Філарета (ми знали його антиукраїнськість),
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а тих архієреїв і священиків які провели зібрання українських православних з
підтримкою розбудови української держави, її незалежності. Враховуючи ту
загрозу. яка нависла навіть над самостійністю в управлінні УПЦ, національно-
демократична громадськість утворює 23 червня 1992 року в Києві Комітет
захисту Українського Православ’я. Маю документи засідань цього Комітету.
Назву поіменно прізвища його членів без їх тодішніх посад: Василь Червоній,
Олесь  Шевченко,  Віктор  Бурлаков,  Анатолій  Колодний,  Олександр  Саган,
Сергій  Білокінь,  Ганна  Коваленко,  Володимир  Мартинюк,  Юрій  Карган,
Анатолій  Калоша,  Сергій  Яворський,  Олександр  Ткачук,  Євген  Сверстюк,
Григорій Куценко, Дмитро Корчинський, Анатолій Лупиніс. З духовних сіб до
Комітету  ввійшли  архієпископ  Білоцерківський  (УАПЦ)  Володимир  та
єпископ Переяславський  (УПЦ) Спиридон,  священники Іван  та  Олександр
Швеці. Ввійшли до Оргкомітету Микола Бочкай, Володимир Черпак, Борис
Табачик, Василь Куліш, П.Єленський, Володимир Тяпко, Ярослав Кислашко,
Мирослав Лучко та інші.

В Заяві Комітету від 23 червня 1992 року було сказано: “Останім часом
за  посередництвом  Російської  Православної  Церкви  московськими
державними чиниками здійснюється брутально втручання і тиск на Українське
православ’я, на ту частину вірних, що об’єднані в Українській Православній
Церкві. Цей наступ є лише частиною ширшого паступу на Українську державу
в цілому, на цілісність її території, на її Збройні сили, на її державні інститути,
на її економіку і духовність. В цій загрозливій ситуації ми створюємло Комітет
захисту Українського Православ’я і закликаємо всі патріотичні сили єднатися
навколо  Комітету…,  чинити  опір  брутальному  імперському  наступові….
Вважаємо  своїм  християнським  і  патріотичним  обов’язком  захистити  від
втручання  московських  спецслужб  Українське  Православ’я,  українську
духовність.  Ми  переконані  що  тільки  справою  часу  є  об’єднання  всіх
православних України в Єдиній Українській Церкві”. 

Прибулі  до  Києва  “хлопці  Червонія”  з  Рівного  взяли  тоді  під  наш
контроль  будинок-офіс  на  Пушкінській,  Володимирський  собор  і  Києво-
Печерську  Лавру.  Владиці  Філарету  Комітет  пропонував  тоді  заїхати  до
лаврської  канцелярії  і  покоїв,  але  він  чомусь  побоявся,  залишався  на
Пушкінській.  Тим,  що  на  лаврській  території  знаходиться  музей
дорогоцінностей і можливе в час блокування нами Лаври викрадення з нього
золотих експонатів змусило нас передати її на нічну охорону міліції. Саме тут
нас обдурили. Цього досить було для завезення туди в ніч на 25 червня з
погодженням цього з Адміністрацією Кравчука в обхід Комітету обраного т.
зв.  Харківським  собором  предстоятелем  УПЦ  митрополита  Володимира
(Сабодана).

Ми знали тоді, що хоч Харківське зібрання архієреїв УПЦ і претендує на
статус собору, але воно відбулося як розкольницьке, неканонічно. До того ж і
позастатутно,  бо  ж  згідно  Статуту  УПЦ  архієрейські  собори  має  право
скликати лише Предстоятель Церкви (Філарет його не скликав), головувати на
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його засіданнях має лише він (Філарета на соборі не було). Згідно Статуту
Предстоятель  УПЦ обирається на пожитєво.  Змінити його можна лише за
наявності  його власного прохання. Такого прохання від Філарета також не
було. Статутно новий предстоятель УПЦ обирається зі складу українського
єпископату,  а  в  Харкові  обрали  главою  УПЦ  митрополита  із  Ростовської
єпархії Росії Володимира (Сабодана). Хоч він і українець, але чужоземець. Він
не міг бути обраним у Харкові. У силу цього розкольником постав тоді не
Філарет, а всі “харківські владики” і завезений з Росії Сабодан. 

То  ж  мали  в  Харкові  не  собор,  а  антистатутне  розкольницьке
збіговисько, що проводилося і діяло за вказівкою російської ФСБ. Це було
визнано  спеціальною ухвалою Верховної  Ради.  Вона  десь  є  в  архівах  і  її
правова сила опісля не піддавалася сумніву чи якомусь переінакшенню. До
речі, водночас з волі ФСБ тоді ж за аналогічним сценарієм відбулися зміни
керівників українських на російських (хоч і  з українською національністю)
також і в Церквах баптистів та адвентистів України 

Враховуючи  ситуацію  у  Православ’ї  України,  Комітет  його  захисту
ініціює  процес поєднанн Української  Автокефальної  Православної  Церкви,
очолюваною  тоді  патріархом  Мстиславом,  і  вірної  Предстоятелю  УПЦ
Філарету частини цієї Церкви. Тим більше, за останнім статутно-юридично,
враховуючи  неканонічність  т.зв.  Харківського  архієрейського  Собору,
зберігалася вся повнота влади в Церкві. У нього наявною була вся церковна
документація, фінансові рахунки, бланки і печатка УПЦ.

У визначену для перемовин із  церквами -  УПЦ і  УАПЦ -з  питання
об’єднання групу, крім Анатолія Колодного, увійшли, як головний куратор її,
депутат  ВР  Василь  Червоній  і  секретар  РУХу  Віктор  Бурлаков.  Оскільки
патріарх  УАПЦ Мстислав  знаходився  тоді  в  Америці  (за  ним зберігалося
водночас і керівництво Українською Православною Церквою США), з ним
нам не вдалося налагодити екстрений навіть телефонний зв’язок, то ми пішли
на  перемовини  до  керуючого  справами  цієї  Церкви  митрополита  Антонія
(Масендича),  офіс  якого  знаходився  тоді  в  Іванівській  Церкві  Свято-
Михайлівського монастиря. Інколи кажуть, що Патріарх УАПЦ Мстислав не
знав про цей об’єднавчий процес. Це є явна неправда. Як потім мені казав
відомий діаспорний професор Аркадій Жуковський. який в ті  дні був біля
патріарха, останній сказав: “Хай єднаються… Побачимо, що з цього вийде”.
Одержавши  згоду  на  єднання  на  основі  Статуту  УАПЦ  від  митрополита
Антонія, ми йдемо на Пушкінську 36 до Філарета. Він вже був ніким в своїй
УПЦ:  сидів  в  розгубленості  як  мокра  курка.  Нам  сказали,  що  він  через
Константинопольського  Патріарха (знаючи його особисто)  навіть  просив у
Московського  патріарха  для  очолення  якусь  єпархію  РПЦ,  знаючи,  що
українська громадськість насторожено, навіть агресивно сприймає його із-за
його  явної  промосковської  позиції.  Займаючись ворожою діяльністю щодо
УАПЦ, Філарет явно не розраховував на наш прихід із пропозицією єднання.
Він навіть не запитав, а що то буде за Церква після об’єднання. Його це явно
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не турбувало, бо ж в ньому жило його ЕГО. То ж почули єдине питання: “А
ким  я  буду  в  цій  Церкві?”.  Почувши  від  Василя  Червонія,  що  буде
заступником  патріарха,  він  сказав:  “Ну  тоді  я  згодний”.  Вийшовши  на
вулицю, А.Колодний каже В.Червонію: “Василю, звідки ти взяв таку посаду –
заступника патріарха, адже в Статуті  УАПЦ, який беремо за основу, такої
немає”.  “Немає,  то  допишемо”,  -  відповів  Червоній.  То  ж  в  Київський
Патріархат Філарет “в’їхав” на відсутній посаді.  Та й погодився на це без
ухвали якогось помісного чи архієрейського собору, одноосібно. НЕ було з
ким йому проводити такий Собор, бо ж невідомо де на ті дні знаходився і не
присутній у Харкові єпископ Яків.

Знаючи,  що  в  п’ятницю  15  червня  вже  мають  привезти  до  Києва
митрополита Володимира (Сабодана) в статусі вже Предстоятеля УПЦ, ми
запропонували Філарету перевести на інший рахунок кошти УПЦ і провести
об’єднавчий собор у четвер, 14 червня. Почули від владики у відповідь, що
зібрати його за два дні просто неможливо. Але присутні при цих перемовинах
отці Іван та Олександр Швеці, Борис Табачик, Володимир Черпак і ректор
Духовної Академії УПЦ Данило Чоколюк та інші, в тому числі й архієпископ з
УАПЦ Володимир (Романюк), сказали: “Проведемо!”. 

Не пам’ятаю, чи проводилися до об’єднавчого собору УАПЦ і вірної
Філарету частини УПЦ якісь їх помісні і архієрейські собори (не вистачало
днів), але 14 червня відбулося об’єднання цих православних спільнот в одну
Українську  Православну  Церкву  Київського  Патріархату.  Не  знаю,  хто
запропонував  цю  Церкву  назвати  Київський  Патріархат, бо  ж,  окрім
Московського,  якогось  іншого столиценазваного  патріархату – Тбіліського,
Софійського,  Загребського,  Афінського,  Празького,  Тиранського,
Варшавського,  Бухарестського  і  подібного  -  немає.  То  ж  словоблудиво  із
назвою Церкви,  до  якого  нині  вдається  Філарет  із  збереження  Київського
Патріархату, звучить надто наївно і по-дурному. Тут нічого з ним не вдієш: в
народі говорять що з літ, то з розуму. 

Об’єднавчий Собор відбувся 14 червня. За Статут УПЦ КП було взято
статут  УАПЦ. Патріархом Церкви обрали митрополита Мстислава,  а  його
заступником  –  митрополита  Філарета.  Нині  Філарет  часто  наголошує  на
недійсності об’єднання церков в єдину УПЦ-ПЦУ 15 грудня 2018 року, бо ж,
дивись, нібито не було Помісних соборів. То ж явна брехня владики, бо ж він
особисто підписував всі документи. “Не було”, бо ж його не обрали. Обирають
здравосмислячих… А в 1992 році, коли Філарета ми зберегли в архієреях,
пізніше не допустили розстриження його до рядового монаха хіба були хоч
якісь  собори?  Все  відбувалося  по  волі  й  визначеннях  Комітету  захисту
Українського  Православ’я.  На  все  це  нам  тоді  вказували  недоброзичливці
українського  православно-церковного  процесу.  Ми  відповідали  їм
проведенням низки наукових конференцій, Круглих столів, видруком десятка
тематичних  збірників,  різних  статей-консультацій  у  нашому  щомісячнику
“Релігійна панорама” тощо.
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То ж без об’єднавчого собору 14 червня 1992 року і активної діяльності
Комітету захисту Українського Православ’я Філарет був би вишвирнутий із
православного життя, а за наявність “дружини з дитям” ще й позбавлений
архієрейства. Втратив би Пушкінську 36 як офіс. До цього йшло… 

При цьому зауважимо ще й на тому, що після об’єднавчого собор 14
червня  1992  року  -  фактично  законно  діючого  в  ролі  предстоятеля  УПЦ
Філарета  поєднані  в  Київський  Патріархат  і  керуючого  справами  УАПЦ
митрополита Антонія  (Масендича)  -  УПЦ й УАПЦ перестали  існувати як
окремі  церковні  спільноти.  Харківське  об’єднання  архієреїв,  що  діяло
позастатутно  від  імені  УПЦ,  не  мало  якихось  законних  підстав  на  свою
подальшу інституалізацію без якоїсь нової реєстрації. Як частина зниклої УПЦ
воно  вже  стало  позастатутною,  а  відтак  неканонічною,  розколницькою
Інституцією. Не відомо, чи вонп подавались потім на нову реєстрацію. Якщо
ні, то нинішня УПЦ МП діє за позазаконною інерцією, як розкольницький
фрагмент, а відтак є позастатутною релігійною організацією.

Не  станемо  далі  описувати  події  внутрішнього  життя  Київського
Патріархату, до яких тією чи іншою мірою був причетний і автор параграфу.
Його служба така, що має виявляти рівновіддаленість до всіх діючих в країні
конфесійних спільнот, не бути заангажованим па одну із них. Під час першого
приїзду  після  об’єднавчого  собору  в  Україну  патріарха  Мстислава  ми
посприяли тому, щоб він провів спільну службу в св. Софії із Філаретом, хоч
владика прагнув під різними приводами уникнути цього. 

 Під час другого приїзду він категорично відмовився від такої зустрічі,
прагнув  виокремити  із  Київського  Патріархату  владик  колишньої  УАПЦ.
Збирав їх на якийсь собор у Михайлівському монастирі Нам, представникам
українських  демократів  (Поровський,  Скорик,  Драч,  Шевченко,  Павличко,
Колодний,  Саган  та  ін.)  прийшлося  мати  з  ним  гостру  розмову  в
Михайлівському монастирі. Мстислав не сприймав у статусі свого заступника
Філарета. Активно протидіяв тоді можливому розколу УПЦ КП митрополит
Володимир (Романюк). На розкол підспудно працював отець (потім – патріарх
Димитрій) Володимир Ярема. 

Мрія про патріарший клобук не полишала Філарета. Він сподівався на це
після  смерті  Мстислава:  все  ж  заступннк.  Дзвінок  А.Колодному  від
митрополита Володимира (Романюка) - просить зустрітись. Зустрічаємося в
Шевченковому парку. Ось у нас в КП мають бути вибори патріарха, каже,
Філарет претендує на цю посаду. Але єпископи, зважаючи на його минулу
антиукраїнську діяльність і моральне обличчя, радять мені йти в патріархи.
Але який з мене патріарх: я ж маю всього семінарійну заочну освіту. Тільки
тому маю йти на цю посаду, що мушу, щоб не було розколу. 

Собор обрав Володимира (Романюка) Патріархом. Філарет, принизивши
його  в  такий  спосіб,  поселив  Патріарха  у  двох  маленьких  кімнатушках
чердачного  поверху  на  Пушкінській,  хоч  мав  би  уступити  кабінет  і  зали
другого поверху.
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Проте довго Володимиру не прийшлося бути Патріархом. Смерть без
з’ясування  її  причин  наступила  якось  раптово:  чи  то  серцева  недуга,  чи
отруєння, чи щось інше. Ексгумації тіло покійника не піддавали. Його просто
знайшли мертвим в університетському парку. Відомо всім, як трагедійно при
владі  Кравчука  відбулося  поховання  Святійшого  біля  Софійської  дзвіниці.
Потім  просили  Філарета  про  вирішення  питання  перенесення  могили  на
територію Софії із ексгумацією при цьому тіла, але він у цьому відмовив,
посилаючись на  якісь  релігійні  мотиви.  Проте  дивним виявилися  наступні
прагнення вилучити у видруках про історію Церкви Романюка як Патріарха.
Відкриття  йому  пам’ятника  в  Косові  на  Івано-Франківщині  відбулося  без
Філарета. Просимо нинішнього Предстоятеля ПЦУ Епіфанія все ж вирішити
питання перенесення поховання і висвячення косівського пам’ятника. 

Тут  навіть  до  більшого  можна  вдатися.  В  Українській  Греко-
Католицькій Церкві всі мученики віри комуністичних років набули якогось
висвячення в блаженні чи щось інше. Василь Романюк як борець за Україну і її
Церкву провів 19 років на “сталінських курортах”.  То ж заслуговує своїм
життям на подібну оцінку.

Сказаним вище не прагнемо применшити наступну роль Філарета вже як
Патріарха КП в  українському православному русі,  зокрема у  перетворенні
УПЦ  Київського  Патріархату  у  другу  за  кількістю  парафій  і  першу  за
кількістю вірян релігійну спільноту. Це є незаперечним фактом. Саме керована
Філаретом Церква постала дієвим чинником в процесах розбудови Української
України. Але це виявилося в суспільній позиції цієї Церкви. Що ж стосується
розбудови  її  на  принципах  саме  Українського  Православ’я,  то  тут  маємо
(повторюся  в  оцінках)  другий  варіант  Московського  Патріархату,  але  не
власне Український, той, що був сформований в ХІ-ХVІІ століттях. Вибудова
саме  Української Православної  Церкви  в  роки  правління  Філарета  не
відбулося.

Пройшли  роки,  але  негатив  щодо  Філарета  зберегли  не  лише
Православні  Автокефали,  а  й із-за  його особистого вождизму і  свавілля в
керівництві  (а  може  й  богословській  недоовіченості)  весь  єпископат  у
керованій  ним  Церкві  Київського  Патріархату.  Його  не  бажають  бачити
главою  об’єднаної  Православної  Церкви  України,  хоч  з  врахуванням
останнього,  залишають  Почесним  Патріархом.  Це  Філарет  амбітно  не
сприймає  і,  як  той  Боруля  з  відомого  художнього  твору,  безпідставно
наголошує,  що  КП  збереглося  і  він  його  патріарх.  Десь  познаходив  чи
витворив  своїх  “підтримувачів”,  вже  певне  й  під  час  сну  не  знімаючи
патріарший кукіль з голови, карикатурно відтворює соборно ліквідовану УПЦ
КП, прагнучи в такий спосіб накоїти зло не лише новоутвореній Церкві –ПЦУ,
а  й  Українській  Україні.  То  ж  у  своїй  позитивно  нами  сприйманій
проукраїнській  діяльності  Філарет  бачив  не  себе  в  Україні,  а  її  у
прислужництві  йому.  Він  прагнув  зробити  Церкву Київського  Патріархату
ледь не державною в Україні.
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4)  Конституювання  Православної  Церкви  України  в  контексті
національного буття і  державотворення України.  Для української  нації
характерно, що ідеї єдності на релігійному ґрунті виступають на передній план
і стають суперактуальними переважно у переломні історичні періоди, коли
настають  критичні  загрози  національній  безпеці  та  виявляється  нагальною
потреба  в  консолідації  українського  народу,  відображаючи  у  такий спосіб
споконвічні прагнення українців до власної незалежності. Цілком закономірно,
що  за  сучасних  умов  функціонування  Української  Держави,  відновлення
культурно-духовних  самобутніх  традицій  нації  та  зростання  її  історичної
самосвідомості,  надзвичайної  популярності  набуває  ідея  творення
національної Церкви, що є невіддільним елементом національної ідеї або, як
рельєфніше  це  можна  назвати,  стратегією  національного  поступу.  Тому
конституювання  Православної  Церкви  України  як  єдиної  національної
православної інституції вповні відповідає сучасним реаліям буття нашої нації.
А її  справжнє призначення – працювати на благо українського народу та,
обстоюючи  національні  інтереси  у  складних  перипетіях  геоконфесійних
відносин, зміцнювати національну безпеку Української Держави.

Сучасний  період  демократичних  трансформацій  українського  народу
вимагає вдумливого та ґрунтовного аналізу релігійних цінностей, вивчення
етноконфесійної  специфіки релігії  в  Україні  й усвідомлення та врахування
релігійних чинників у національній стратегії свого розвитку. Етноконфесійна
специфіка релігії стимулюється необхідністю потреб нації у власній релігійній
структурі,  суттєво  допомагає  її  самоусвідомленню  як  самоцінності  та
самодостатності,  а  відтак  є  могутнім  чинником  розбудови  власної
національної  держави  як  повноправного  і  рівноправного  суб’єкта
міжнародних відносин.

Протягом 2018 року здійснювалися надважливі заходи щодо зміцнення
духовного  фундаменту  українського  народу  й  остаточної  нейтралізації
політико-ідеологічного  впливу  Росії  на  Українську  Державу  в  умовах
гібридної  війни.  Кількасотлітня  боротьба  й  багатомільйонні  жертви
української нації принесли нарешті очікувану Свободу.

Кожна  нація  має  право  на  задоволення  релігійних  потреб  і  з
необхідністю формує свою Церкву. Цю тезу наглядно й яскраво засвідчує
історичний досвід Вселенського Православ’я.  Всі з нині діючих і визнаних
чотирнадцяти автокефальних Помісних Православних Церков здобували свою
незалежність певного, часу в контексті політичного та соціально-економічного
розвою відповідних країн.

Найвищі  органи  церковної  влади  Російської  Православної  Церкви
визнають і стверджують, що їх церква 1448 року стала самостійною (звичайно,
самочинно й не питаючи ні в кого ні дозволу, а ні благословення). Понад 140
років вона була неканонічною й ніким не визнавалася.

Як  бачимо,  РПЦ  засвідчує  повністю  самовільне  походження  своєї
автокефалії, але тут же відмовляє у такій іншим національним Церквам, у тому
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числі й Українській. Тим самим РПЦ грубо порушує 34-те Правило святих
Апостолів, яке гласить: “Єпископам усякого народу належить знати першого
з.  них  і  визнавати його за.  главу  та нічого,  що перевищує їхню владу,  не
творити без його розсуду...”.

Лише  1589 року  самочинно  та  силою  встановлено  московське
патріаршество, але ще впродовж майже 100-а років Київська кафедра була в
юрисдикції Константинополя. Велику ролю в збереженні нею такого статусу
зіграло  запорізьке  козацтво.  Доля  Церкви  в  Україні  тісно  пов'язана  з
діяльністю  гетьманів  Петра  Конашевича-Сагайдачного,  Богдана
Хмельницького,  Івана  Виговського,  Юрася  Хмельниченка,  Івана
Брюховецького,  Петра  Дорошенка  та  Івана  Самойловича.  За  гетьманства
останнього й було скликано елекційний Собор 8 липня 1685 року, який обрав
митрополитом Київським родича Самойловича Луцького єпископа Гедеона
(князя Святополка Четвертинського). Рівно через чотири місяці він присягнув
у вірності московському цареві та патріархові.

Так  скінчилася  більш  як  30-літня (!) боротьба  за  підпорядкування
Київської митрополії Москві вже після приєднання України Росією 1654 року.
Духовенство  противилося  до  останньої  можливості  навіть  після  повного
перебрання Москвою світської влади в Україні, адже воно прекрасно розуміло,
що  залежність  буде  не  номінальною,  як  від  Константинополя,  а  цілком
реальною.  І,  дійсно,  від  цього  часу  наступає  страшна  руїна духовності,
освіти, культури й усіх атрибутів державності Української нації. Не оминула
вона й Церкву. З величезної Митрополії, котра в десятки разів перевершувала
свою  Матір-Церкву – Вселенський  Патріархат,  вона  була  перетворена  на
звичайну єпархію Російської імперії,  архіпастир якої був позбавлений навіть
митрополичого сану.

Українська Революція 1917-1921 років дала можливість національному
оновленню, включаючи релігійне життя. Вже в березні 1917 року створюється
Виконавчий комітет духовенства і  мирян,  який ставить завдання,  скликати
Всеукраїнський  Церковний  Собор  для  відокремлення  Української
Православної Церкви. До речі, ці факти відкидають ще один політичний міф
про те, що нібито лише жовтневий переворот в Росії 1917 року сколихнув
національне життя “тюрми народів”.

Для  безпосередньої  організації  Собору  в  листопаді 1917 року
створюється  комітет,  який  потім  перетворюється  на  Всеукраїнську
Православну  Церковну  Раду  (ВПЦР).  Собор  відбувався 1918 року,  але
внаслідок реакційних і монархічних позицій більшості єпископів автокефалія
не була проголошена,  вдовольнилися “церковною областю її  (тобто РПЦ. -
авт.) з  особливими  перевагами  на  засадах  автономії”  (Положення  про
тимчасове  управління  Православної  Церкви  на  Україні,  ст.1).  Не  допоміг
Українській Церкві і декрет Петлюрівської Директорії від 1 січня 1919 року,
оскільки  після  окупації  України  військами  Денікіна  влітку  того  ж  року
українське священство підлягало жорстоким репресіям. І тільки 5 травня 1920
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року пленум ВПЦР проголосив автокефалію Православної Церкви в Україні, а
Всеукраїнський  Православний  Церковний  Собор 14 жовтня  1921 року
затвердив її та обрав свого митрополита Василя Липківського.

Та не довго Україна мала свою Церкву, її повністю розгромили  1930
року,  пов’язавши  діяльність  Церкви  із  сфабрикованим  процесом  Спілки
визволення України (СВУ). У 20-х роках УАПЦ мала 34 єпископи. З них 28
було  репресовано:  чотирьох  розстріляно,  решта  згинули  в  радянських
концтаборах.  Жертвами комуністичного  терору  стали більше двох  тисяч
священнослужителів УАПЦ та десятки тисяч її вірних.

В  новітню  добу  демократичні  перетворення  дозволили  зібрати 20
жовтня 1989 року у Львові собор священиків УАПЦ та прихильників УАПЦ –
священиків  РПЦ,  який  проголосив  відродження  в  Україні  Української
Автокефальної  Православної  Церкви,  оскільки  буття  її  взагалі  не
переривалось, позаяк вона існувала деякий час у підпіллі та завжди в діаспорі.
Затвердив  проголошення  відродження  УАПЦ  в  Україні  Всеукраїнський
Собор, що відбувся у Києві 5-6 червня 1990 року. Собор ухвалив надзвичайно
важливі  для  життя  Церкви  організаційні  рішення.  І  вельми  значимо,  що
вперше в  історії  Української  Держави 5 червня 1990 року  був  обраний
Патріарх  Київський  і  всієї  України.  Ним  став  92-літній  Блаженніший
митрополит Мстислав (Скрипник), який ще майже за 50 років до того отримав
архієрейську  хіротонію  в  Андріївському  храмі  міста  Києва.  Свого  часу
майбутній перший український Патріарх служив у війську Симона Петлюри й
був його племінником. Вибудова конечної ієрархії церковної влади покликана
стати запорукою самостійності Української Православної Церкви та рівності її
серед інших автокефальних Церков світу.

Геоконфесійні  інтереси  України, обумовлені  її  геополітичним
становищем та релігійними традиціями, полягають у зацікавленнях у сфері
конфесійно-церковного устрою всередині держави і його взаємин з такими в
державах – сусідньому  оточенні  та  тих,  які  потрапляють  до  пріоритетів
зовнішніх  зносин  України.  Найперше  це  стосується  відносин  з  країнами
Європи та Росією.

Державна  ж  політика  Росії  та  РПЦ  є  своєрідним  каталізатором
міжетнічної  ворожнечі, вони  взяли  на  озброєння  традицію  теократичної
імператорської влади, що зародилася ще в надрах Древнього Риму.

Росія  як  імперія  без  України  розпадеться. Адже  московському
патріархату прийдеться, як і російській федерації в цілому, змінити всю
історіософію  свого  буття. Неможливо  безкінечно  послуговуватися
краденими та загарбаними духовно-культурними здобутками. Й Україна як
суб’єкт  міжнародного права,  і  світова  громадськість  засуджуватимуть таку
практику. Отже, російська держава і церква змушені будуть визнати:

• а)  автентичність духовно-культурних  надбань  і  державницьких
традицій України та Русі, відкинувши свою історію на 500 років;
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• б) що російська державність, а особливо духовно-культурна традиція та
християнська  церковність  є  похідними  бід  українських, а  тому  їм  з
необхідністю прийдеться  визнавати  історичні  реалії,  оскільки  пошук
власних  традицій  і  коріння,  які  не  мали  б  своїх  першопочатків  з
державності Русі та її  християнизації,  є не те що проблематичним, а
навряд чи вирішуваним;

• в) що Православна Церква України згідно з духом і буквою церковного
права  є  Матір'ю-Церквою  для  Російської  православної  церкви,  а  не
навпаки,  як  нині  претендує  РПЦ.  Її  претензії  розбиваються  об
колосальну  кількість  історичних  документів,  законів  і  правил,  котрі
визнаються Вселенським Православ'ям;

• г)  чи  не  найстрашніше для  РПЦ  те,  що  у  випадку  відмови  від
Української  історії  та  Києворуської  традиції  Російська  Церква
втратить  апостольське  походження. Для  Церкви  це  рівноцінно
самовбивству! Російські церковні політикани, прекрасно розуміючи всю
трагічність  ситуації,  створену  невідворотністю  грядущого  зміцнення
Української Держави та конституювання Української Церкви, уже давно
роблять розвідки коренів апостольської традиції поза хрещенням Києва.
Внаслідок означеного вище буде:

1. зруйнований міф про Москву  як  “Третій  Рим”,  що значно  ослабить
Росію на міжнародній арені;

2. зміниться вся георелігійна ситуація на користь України та Вселенського
Патріархату,  що  стане  потужною  духовно-культурною  основою
успішної  діяльності  української  дипломатії,  економіки  й  політики  в
цілому.
Оскільки  наш  аналіз  обмежений  розглядом  православ’я,  то  саме

етноконфесійні  особливості  його  побутування  стають,  попри  певну
космополітичність  цього  віросповідання,  могутнім  чинником
самоідентифікації  націй.  Тому  ми  не  випадково  тут  наголошуємо  на
етноконфесійному  аспекті  впливу  релігії  на  процеси  формування  та
самоідентифікації нації. 

Прагнення вирізнити свою, відмінну від усіх інших віру в надприродне і,
відповідно,  своїх  вищих  покровителів  простежується  ще  в  архаїчних
суспільствах.  Саме таке прагнення до виокремлення своєї  спільноти,  свого
етносу  серед інших,  з  одночасним визначенням свого місця в  цій  системі
координат  через  особливості  вірувань  і  є  першими  виявами  ще
протоетноконфесійного  чинника  у  процесах  самоідентифікації  людських
спільнот. 

Протягом десятиліть після відновлення державної незалежності України
внаслідок  неналежної  політики  провідників  нації  український  народ  був
змушений  утверджувати  свою  етнорелігійну  ідентичність  не  через  світові
структури  (Ватикан,  Вселенський  Патріархат  тощо),  а  й  через  російський
православний  фундаменталізм,  обскурантизм  та  примітивне  політизоване
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обрядовірство. Така ситуація значною мірою зберігається й до цього часу та
дає  простір  для  постійного  ведення  проросійськими  структурами  активної
кампанії з метою приниження та дискредитації Церков і релігійних організацій
української  юрисдикції,  створює  підґрунтя  для  маніпуляцій  суспільною
думкою  в  Україні  з  метою  впровадження  ідей  сепаратизму.  Втім,
колабораціоністська позиція представників  УПЦ МП та її  провокативні  дії
істотно  вплинули  на  пониження  її  власного  рейтингу,  тоді  як  внаслідок
патріотичної діяльності в українському суспільстві зріс імідж УПЦ КП.

Саме  російська  окупація  частини  українських  територій  виразно
розмежувала  релігійне  середовище  України  за  критерієм  ставлення  до
процесів  національного  державотворення  та  спонукає  український  народ  і
державне  керівництво  до  глибшого  розуміння  значення  розбудови
Національної Церкви.  Важливо розуміти, що для Православної традиції
поняття Національна практично тотожне поняттю Помісна.

Статус помісності у Православній Церкві тісно пов’язаний зі здобуттям
Церквою  автокефального  (з  давньогрецької.  -  самоочолюваного)  тобто
самостійного  управління  всіма без  винятку  церковними справами.  Іншими
словами, помісною може бути виключно лише автокефальна Церква.

У  православ’ї  в  самому  широкому  сенсі  це  є  означення,  котре
застосовується для характеристики всієї повноти певної церковної структури
православ’я.  Внаслідок тривалих процесів інституалізації  та бюрократизації
управлінської  структури  церковної  організації,  політико-адміністративних
поділів Римської імперії помісною почали вважати церкву, яка вирізняється
наявністю  власного  вищого  керівництва  (собору  єпископів);  історично
пов’язана з певним етнічним середовищем, зазнала суттєвого впливу з боку
його мови, культури, економічного укладу життя, державницького устрою; та
усамостійнена  від  собі  подібних  церковних  утворень.  Таким  чином,  у
православній традиції реальна Помісна Церква фундує нерозривний зв’язок
між  релігійною  організацією  та  процесом  національного
державотворення.

Власне,  у  строгому  юридичному  (церковно-правовому)  розумінні  в
православ’ї  поняття  “церква”  означає  релігійну  організацію  з  канонічно
довершеною ієрархією, котра  має право вступати в рівноправні зносини з
іншими  суб’єктами  міжнародного  церковного  права. В  церковному  праві
міжнародний аспект також має визначальне значення для легітимації Церкви
як суб’єкта світових релігійних процесів.

Тут цілком доречна аналогія з суверенними державами, як суб’єктами
міжнародного права та їхніми органами, правоздатність яких легітимується не
лише  національними  правовими  системами,  але  й  нормами  міжнародного
права. Тобто, по суті, зараз УПЦ МП є лише територіальним структурним
утворенням  Російської  православної  церкви  (далі.  -  РПЦ) з  деякими
елементами місцевого самоуправління (навіть не в статусі автономії). Більш
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того,  ці  елементи  місцевого  самоуправління  в  УПЦ МП  РПЦ має  право
змінювати чи забрати в будь-який момент. 

Внаслідок такої інтегрованості до складу Російської православної церкви
УПЦ МП не має права виступати самостійно на міжнародній арені, а всі
свої  дії  має  погоджувати  з  Москвою  на  виконання  московських  же
церковних і ариєрейських соборів РПЦ та вказівок московської патріархії.
Вона не є  членом Всесвітньої  Ради Церков (це для релігійних організацій
можна порівняти з ООН для держав), а ні членом Конференції Європейських
Церков (теж саме, що для суверенних держав Рада Європи, не говорячи вже
про  Європейський  Союз)  тощо.  Отже,  для  міжнародного  релігійного
співтовариства  Україна  відсутня  на  конфесійній  карті  світу, що
надзвичайно шкодить міжнародному іміджу Української держави.

Ще  одним  із  негативних  наслідків  розмежування  української
православної спільноти є втрата Україною потенціалу українських громадян,
бо маючи мільйони прихожан в Україні,  Росія нібито представляє інтереси
нашої країни у всіх міжнародних релігійних організаціях та має змогу займати
лідируючі  позиції  у  релігійному  світі  та  негативно  впливати  на  ведення
українських справ.

Наступна проблема – збереження для Росії (ми не оговорилися саме для
Росії)  апостольської спадковості для церковної ієрархії. Треба розуміти, що
втрата  для  Москви  апостольської  спадковості  Києва  рівнозначна
самовбивству. Тільки з цієї причини (а є ще й багато інших) московський
патріархат ніколи добровільно не відпустить УПЦ МП в автокефалію. 

Свого часу московська митрополія не лише по-злодійськи відокремилася
від Києва, а знову ж таки злочинно обманом і силою підпорядкувала собі Київ.
Спочатку за Богдана Хмельницького – політично, а через 30 років і релігійно –
загарбавши Київську Митрополію під Москву.

Авторитет  і  вплив  у  міжнародному  релігійному  співтоваристві
реалізується не лише базуючись на кількості запасів нафти й газу в надрах
певної держави чи потужності ядерних ракет (порівняти, наприклад, Ватикан і
Росію).  Дуже  важливою  є  апостольська  спадковість  церковної  ієрархії  та
давність  традиції.  В  України  ці  обидва  чинники  є!  Адже  за  церковним
переказом  апостол  Андрій  Первозданний  (тобто  сучасник  Ісуса  Христа)
освятив Київські гори. А Московська митрополія самочинно відокремилася від
Київської ще 1448 року, тобто, після тих подій пройшло майже 1400 років.
Ясно, що ні про яких живих апостолів Христових йтися вже не могло. Це було
також однією з вагомих причин, чому Москва вкрала назву Русь, а потім і всю
нашу історію разом з Українською Церквою. 

Відтак  Українській  Церкві  прийшлося  пройти  довгий  шлях  задля
здобуття автокефалії та щоб стати в рівень із національними церквами інших
народів світу. 

Однією з найвагоміших причин, котрі спонукають не лише церковний і
політичний істеблішмент, а й дипломатію та спецслужби Росії працювати на
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розділення й упослідження українських православних є те, що об’єднання всіх
гілок  православних  структур  в  Україні  робить  Українську  Церкву
найбільшою серед усіх Православних Церков світу.

Відтак, коли говоримо про утвердження Православної Церкви України,
то маємо на увазі конституювання саме Національної Церкви незалежної від
будь-яких  інших  зарубіжних  національних релігійних  центрів.  Саме  тому
згодом вона ймовірніше всього буде мати назву  Апостольська Українська
Православна Церква (АУПЦ).

Поняття “конституювання” має чітке значення і точний зміст (від лат.
constanta – постійна, незмінна). Конституювання значить упостійнення, себто
здобуття  статусу,  котрий,  кажучи  іншими  словами,  є  найдосконалішим,  а
відтак у розумінні Церкви вічним.  Таким є лише статус організації, котра
має  завершену  структуру,  самостійне  управління,  нікому  не
підпорядковується  й  має  право  рівних  зносин  із  такими  же  суб’єктами
означеної діяльності. У Православній Церкві такий стан єдиноможливий при
статусі  помісності,  що  з  необхідністю  передбачає  канонічно  довершену
ієрархію та здобуття автокефалії.

Для Церкви це  є  доконечна  вимога  позаяк,  на  відміну від  світських
структур управління державної влади, суду, політики чи бізнесу,  у Церкви
немає  абсолютно  ніяких  посередників  і  партнерів.  Вона  не  делегує  своїх
повноважень нікому й ніколи.  Адже Церква одночасно виконує функції всіх
гілок влади (законодавчої, виконавчої й судової) та охоплює не лише Землю, а й
Небо.  Тобто  Церква  складається  з  двох  частин:  на  Землі  –  “Церква,  яка
бореться” й на Небі, – “Церква, яка торжествує”, а Головою цілої Церкви є
Христос. Ось чому Він сам “є Шлях і Істина, і життя” (Йн. 14: 6), та згідно зі
вченням Церкви вона “є Тіло Христове” (Кол. 1: 24). 

Враховуючи  наведене  вище,  проблема  помісності  Українського
Православ’я  відноситься  до  розряду  безпекових  і  суспільно  вагомих
особливо  від  моменту  поновлення  незалежності  України.  Ось  як  про  це
говорив  свого  часу  Патріарх  УПЦ  КП  Філарет:  “Якби  ми  мали  одну
Українську Православну Церкву, не було б анексії Криму й війни на Донбасі.
Церква  виховала  б  свою  паству  в  патріотичному  дусі.  Де  Київський
Патріархат сильний, там сепаратистських настроїв немає. Де слабкий – є”. 

УПЦ  МП  й  на  сьогоднішній  день  виконує  роль  одного  з  істотних
інструментів залежності Української Держави від Росії. Про що неодноразово
вказував  і  екс-Президент  України  П.Порошенко:  “Йдеться  про  наше
остаточне  унезалежнення  від  Москви.  Тут  не  лише  релігія,  тут  –
геополітика. А для мене справа утвердження незалежної помісної Церкви –
такої ж ваги, як вже здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом. Як
наша спільна з вами боротьба за членство в Євросоюзі та членство в НАТО,
які  ще  попереду.  Це  –  питання  національної  безпеки  і  нашої  оборони  у
гібридній війні, бо Кремль розглядає РПЦ як один із ключових інструментів
впливу на Україну”.
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А найреальніший і  єдиний спосіб  цієї  залежності  позбавитися –
утвердження власної Помісної Православної Церкви України.

Багато європейських країн пішли саме таким шляхом. Щоб нівелювати
вплив національних іноземних релігійних центрів на внутрішньополітичну
ситуацію та врегулювати міжцерковні конфлікти, зпродуковані зовнішньою
релігійно-політичною експансією,  Албанія,  Болгарія,  Греція,  Грузія,  Кіпр,
Румунія,  Сербія  домоглися  помісного  статусу  для  власних  православних
церков у різні  історичні часи після того, як самоствердилися державно та
політично.  Навіть  такі  країни,  як  Польща і  Чехія  з  порівняно  незначною
кількістю  православно  віруючого  населення  мають  автокефальні
(самокеровані) православні церкви. Тому прагнення України утвердити свою
Українську  Помісну  Православну  Церкву,  котра  б  стала  потужним
чинником консолідації Українського народу є природними і закономірними.

Імперська позиція РПЦ переконує в необхідності пошуку інших шляхів
утвердження  Помісної  Православної  Церкви  України,  відмінних  від  тих,
котрі роблять виключний акцент на досягненні відповідних домовленостей із
московським  патріархатом.  Найкращий  із  них  –  опертися  на  православ’я
Київської  традиції  та  інтенсифікувати  його  діалог  з  Повнотою  світового
православ’я  (передусім  із  Вселенським  Патріархатом)  за  сприяння  всіх
механізмів та інструментів Української Держави. Саме так усі народи світу
без виключення виборювали незалежність своїх церков у своїх державах.

Особлива проблема в демократичному суспільстві  (наголошуємо,  бо
тоталітарне  в  цьому  не  має  потреби)  –  процеси,  котрі  відбуваються  у
православному  середовищі  України,  повинні  бути  зрозумілими  для  її
громадян. Але із цим розумінням є проблеми. Одна з причин неадекватного
сприйняття ситуації – невідповідність назв релігійних організацій їхній суті.
Так, найменування “Українська Православна Церква” зовсім не відтворює
істинну природу цієї  структури,  що,  безумовно,  вводить в  оману десятки
мільйонів  віруючих  українців  і  світову  громадськість.  Тому  необхідні
відповідні кореляції на всіх рівнях, а особливо в законодавстві, освіті, ЗМІ
тощо.

Саме  тому,  що  УПЦ  МП  є  структурною  складовою  РПЦ,  то
відповідний її  статус має бути відображений і  в назві.  А відтак особливе
завдання  української  влади  полягає  в  тому,  щоби  донести  повноцінну
правдиву  інформацію  до  всіх  громадян України,  які  мають конституційне
право на об’єктивну інформацію та захист своїх прав і свобод від впливів
гібридної війни Росії проти України.

Нині  Україна  значною  мірою  просунулася  у  даному  сегменті
державної  політики,  зміцнивши  свої  позиції  стосовно  захисту
національних інтересів та захисту конституційних прав своїх громадян.

З  метою  консолідації  українського  суспільства  та  демократичного
впорядкування  діяльності  православної  спільноти  України  Верховна  Рада
України  ще  16  червня  2016  року  прийняла  відповідне  Звернення  до
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Вселенського Патріарха Варфоломія. 19 квітня 2018 року Президент України
П. Порошенко підписав “Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія
про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні” й того
ж  дня  Верховна  Рада  України  прийняла  Постанову  “Про  підтримку
звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про
надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні”.

 Важливим кроком на шляху до отримання Томосу (06.01.2019) стало
прибуття  в  Україну  Делегації  Вселенського  Патріархату  для  спільного
святкування  1030-річчя  прийняття  Україною  християнства.  Делегація
прибула  на  запрошення  Президента  України  та  вручила  йому  Послання
Вселенського Патріарха Варфоломія, де чітко була означена основна мета
такої  діяльності:  “Визнаючи  високу  відповідальність  першопрестольної
Константинопольської  Церкви,  яка ніколи  не  переставала і  не  змирялася
перед  незаконними  і  неканонічними  ситуаціями,  які  потрясали  природне
функціонування православної церкви і в ці відповідальні часи вона взяла на
себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою
ціллю дарувати українській церкві автокефалію”.

Важливо відзначити також консолідуючу роль тодішніх предстоятелів
УПЦ КП та УАПЦ, всіх ієрархів цих Церков “за виявлений дух єдності і за
одностайне звернення до Вселенського Патріарха”.

Наш час увінчався низкою доленосних рішень Вселенської Патріархії у
відповідь на боротьбу українців за автокефалію власної Церкви. Особливою
віхою стали рішення Синоду Вселенського Патріархату від 11 жовтня 2018
року. На ньому було:

1. підтверджено  вже  прийняте  рішення  про  те,  щоб  Вселенський
Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України;

2. відновлено станом на той день Ставропігію Вселенського Патріарха в
Києві,  одну  з  його  багатьох  Ставропігій  в  Україні,  які  завжди  там
існували;

3. прийнято  та  розглянуто  апеляцію  від  Філарета  Денисенка,  Макарія
Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних
причин. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у
своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено
сопричастя їхніх вірних з Церквою.

4. скасовано зобов'язання  Синодального  листа  1686  року,  виданого  за
обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху
Московському  висвячувати  Київського  митрополита, обраного
собором  духовенства  та  вірян  його  єпархії,  який  мав  згадувати
Вселенського  Патріарха  як  свого  Першоієрарха  за  будь-яким
богослужінням,  проголошуючи  та  підтверджуючи  свою  канонічну
залежність від Матері-Церкви Константинополя.
3  листопада  2018  року  Президентом  України  підписана  Угода  про

співпрацю  та  взаємодію  між  Україною  та  Вселенським  Патріархатом  у
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створенні  незалежної  православної  церкви  в  Україні,  зокрема,  деталізує
процес надання Томосу. Синод Вселенського Патріархату, котрий відбувся
27-29 листопада 2018 року призначив дату Собору Православної Церкви в
Україні, де було обрано її Предстоятеля – Митрополита Київського і всієї
України Епіфанія (Думенка). Під час урочистої Літургії 06 січня 2019 року
Вселенський  Патріарх  Варфоломій  вручив  “Патріарший  і  Синодальний
Томос  надання  автокефального  церковного  устрою  Православній  Церкві
України”  Митрополиту  Епіфанію  і  Президентові  України  Петрові
Порошенку.

Цей акт став ще однією підвалиною у боротьбі українського народу за
Свободу й Незалежність. Україна стає повноправним суб’єктом міжнародних
релігійно-церковних  відносин,  що  сприятиме  вдосконаленню  суспільно-
релігійних та державно-церковних відносин в Україні.

Невдовзі  після  отримання  “Патріаршого  і  Синодального  Томосу
надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України”
Верховна  Рада  України  прийняла  низку  вкрай  необхідних  законів,  котрі
сприяють врегулюванню проблеми вільної демократичної зміни юрисдикції
релігійних  громад  та  фіксації  релігійними  організаціями  їхньої
підпорядкованості  іноземному релігійному центрові,  котрий знаходиться в
державі-агресорі.  Їхнє  прийняття  значно  зміцнило національну безпеку  та
поліпшило суспільно-політичний і духовно-релігійний клімат в Україні.

Окрім того, це сприяло реалізації ініціатив Президента України щодо
визнання та утвердження помісності Православної Церкви України, а саме
він як Верховний Головнокомандувач має персональну відповідальність за
стан  національної  безпеки  Української  Держави.  Адже  конституювання
Православної Церкви України – це не просто данина багатовіковій традиції
чи  формальне  наслідування  досвіду  тих  держав,  де  православ’я  виступає
домінуючим віросповіданням.  Насамперед,  це  є  фундаментальна вимога
сьогодення,  від  успішної  реалізації  якої  залежить  стратегія
національного поступу українського народу. Іншими словами – це зміцнить
суверенітет Української Держави, її безпеку та рівноправність у міжнародних
відносинах, адже, як наголосив екс-Президент України Петро Порошенко:
“Це – один із  стовпів Української  держави, української  нації,  української
національної безпеки. І, врешті-решт, всієї світової геополітики”.

Саме  тому,  враховуючи  стратегічні  перспективи  щодо  зміцнення
системи  національної  безпеки  в  контексті  євроінтеграції,  роль  у  цьому
гуманітарних  чинників  і,  зокрема,  релігійних,  доцільним  видається
вдосконалення державно-церковних відносин, зокрема, здійснення наступних
заходів:

• Верховній  Раді  України законодавчо  запровадити  в  Україні
конвенційну  систему  державно-церковних  відносин.  Тобто
забезпечити організацію взаємин між інститутами державної влади та
релігійними організаціями у договірній площині. Подібний механізм,



194

що  базуватиметься  на  конкретних  двосторонніх  договорах,
стимулюватиме розвиток прозорих некорупційних партнерських засад
співпраці між суб’єктами суспільного простору, дотримання сторонами
відповідних зобов’язань, спонукатиме релігійні організації працювати
відповідально, на паритетних засадах і на благо всієї Української нації;

• Міністерству  культури  України  розробити  правовий  механізм
упередження  переходу  у  власність  іноземних  держав  українських
національних  святинь,  визначних  пам’яток  архітектури,  духовно-
літературних  і  мистецьких  раритетів,  вдосконалення  законодавства
щодо надання майна в користування релігійним громадам тощо;

• Міністерству  освіти  і  науки  України  запровадити  викладання  в
загальноосвітніх середніх школах предмету “Історія релігій світу”, а у
вищих навчальних закладах нормативного курсу “Релігієзнавство”;

• Міністерству  закордонних  справ  України  провести  консультації  з
главами  Православних  Автокефальних  Церков  щодо  нівелювання
впливу  московського  патріархату  на  релігійне  життя  в  Україні  та
можливої  підтримки  в  міжнародних  релігійних  організаціях
утвердження  і  визнання  Православної  Церкви  України з  центром у
столиці  м. Києві,  що відповідає  нормам міжнародного  і  церковного
права,  розвивати  активну  співпрацю  в  усьому  спектрі  державно-
церковних і  суспільно-релігійних відносин із  світовими релігійними
центрами –Вселенською Патріархією та Ватиканом.
Реалізація такої політики щодо остаточного конституювання помісної

Православної  Церкви  України,  консолідуватиме  українське  суспільство,
зміцнюючи  національну  безпеку,  що  надзвичайно  актуально  для  нашої
інтеграції в європейський та євроатлантичний простір.

Російська  окупація  частини  українських  територій  виразно
розмежувала  релігійне  середовище  України  за  критерієм  ставлення  до
процесів національного державотворення та спонукає український народ і
державне керівництво України до глибшого розуміння значення розбудови
Національної  Церкви.  Тому  для  визначеності  й  ефективності  аналізу
конфесійно-церковного життя в Україні, його впливу на політико-соціальні,
духовні  й  етнокультурні  процеси  Української  нації  необхідно  нарешті
прийняти таку дефініцію поняття “національна церква”,  яка б відповідала
вимогам  часу.  Позаяк  ніяким  декретом  чи  законом  заборонити  його
вживання в науковій, політичній чи релігійній дільності не можливо, що й
показала  практика  останніх  30-ти  років  після  відновлення  незалежності
Української Держави. Виходячи із законів логіки, зокрема закону достатньої
основи,  таке  поняття  має  відображати  п'ять  визначальних  параметрів:  1)
історичний;  2)  географічний;  3)  етнокультурний;  4)  політичний;
5) демографічний.  Відтак  при  цьому  розглядається  функціонування
національної Церкви у певний історичний період, на визначеній території, у
плані  засвоєння  нею  і  сприяння  поступу  етнокультури,  формуванню
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самосвідомості  та  державницького  менталітету  визначеної  нації, а  також
рівень поширення означеного віросповідання серед населення певної країни
чи в середовищі конкретної нації.

Зрозуміло, що цей далеко не повний перелік церковно-правових джерел
(який, на жаль, немає змоги тут прокоментувати) покликаний показати всю
неспроможність  та  облудність  численних  заяв  і  виступів  російських  та
українських політичних і церковних шовіністично вишколених чиновників
щодо конституювання Національної Церкви в Україні.

Відтак необхідно ввести в законодавче поле науково визначене поняття
“національна церква”. Національною Церквою є Церква будь-якої конфесії,
яка  функціонує  в  певний  історичний  період  на  означеній  території,
спираючись на свою традицію, сприяє, набувши етноконфесійної специфіки,
поступу  етнокультури,  самосвідомості  й  державницького  менталітету
визначеної нації та має значний рівень поширення серед населення певної
країни  чи  в  середовищі  конкретної  нації.  Означене  розуміння  поняття
“національної  церкви”  сприятиме  розвиткові  демократії,  самосвідомості
українського народу та формуванню громадянського суспільства в Україні.
Розвиток же демократії покликаний налагодити й гармонізувати державно-
церковні  та  міжконфесійні  відносини  на  українських  теренах.  А  це  є
показовою  ознакою  того,  що  самостійна  Українська  Держава  має  досить
національних  духовних  сил,  щоби  відповідати  рівню  цивілізованих
розвинених країн Європи і світу. Важливо розуміти, що для Православної
традиції поняття Національна практично тотожне поняттю Помісна.  Статус
помісності  у  Православній Церкві тісно пов’язаний зі  здобуттям Церквою
автокефального  (з  давньогрец.  самоочолюваного)  тобто  самостійного
управління  всіма  без  винятку  церковними  справами.  Іншими  словами,
помісною може бути виключно лише автокефальна Церква.

У  православ’ї  в  самому  широкому  сенсі  –  це  означення,  котре
застосовується для характеристики всієї повноти певної церковної структури
православ’я. Внаслідок тривалих процесів інституалізації та бюрократизації
управлінської  структури  церковної  організації,  політико-адміністративних
поділів Римської імперії помісною почали вважати церкву, яка вирізняється
наявністю  власного  вищого  керівництва  (собору  єпископів);  історично
пов’язана з певним етнічним середовищем, зазнала суттєвого впливу з боку
його мови, культури, економічного укладу життя, державницького устрою; та
усамостійнена  від  собі  подібних  церковних  утворень.  Таким  чином,  у
православній  традиції  реальна  Помісна  Церква  фундує  нерозривний
зв’язок  між  релігійною  організацією  та  процесом  національного
державотворення.

УПЦ МП по суті завжди була лише територіальним структурним
утворенням  Російської  православної  церкви  з  деякими  елементами
місцевого  самоуправління  (навіть  не  в  статусі  автономії).  Більш  того,  ці
елементи  місцевого  самоуправління  в  УПЦ  (МП)  РПЦ  мала  право
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змінювати чи забрати в будь-який момент. Внаслідок такої інтегрованості
до  складу  Російської  православної  церкви  УПЦ  МП  не  мала  права
виступати  самостійно  на  міжнародній  арені,  а  всі  свої  дії  повинна
погоджувати  з  Москвою на  виконання  московських  же  церковних  та
архиєрейських соборів РПЦ і вказівок московської патріархії. Вона не була
членом  Всесвітньої  Ради  Церков  (це  для  релігійних  організацій  можна
порівняти з ООН для держав), а ні членом Конференції Європейських Церков
(теж саме, що для суверенних держав Рада Європи, не говорячи вже про
Європейський  Союз)  тощо.  Отже,  для  міжнародного  релігійного
співтовариства Україна була відсутня на конфесійній карті світу, що
надзвичайно  шкодило  міжнародному  іміджу  й  авторитету  Української
Держави.

Ще  одним  із  негативних  наслідків  розмежування  української
православної спільноти є втрата Україною потенціалу українських громадян,
бо маючи мільйони парафіян в Україні,  Росія нібито представляла інтереси
нашого народу в міжнародних релігійних організаціях та мала змогу займати
лідируючі позиції у релігійному світі, а відтак негативно впливати на ведення
українських справ.

Наступна проблема – збереження для Росії (ми не оговорилися саме для
Росії)  апостольської спадковості для церковної ієрархії. Треба розуміти, що
втрата  для  Москви  апостольської  спадковості  Києва  рівнозначна
самовбивству. Тільки з цієї причини (а є ще й багато інших) московський
патріархат ніколи добровільно не відпустить так звану УПЦ (МП). Хоча нині
опісля отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні це
в стратегічній перспективі не має жодного значення.

Однією з найвагоміших причин, котрі спонукають не лише церковний і
політичний істеблішмент, а й дипломатію та спецслужби Росії працювати на
розділення  й  упослідження  українських  православних  церков  є  те,  що
об’єднання  всіх  гілок  православних  структур  в  Україні  робить
Українську Церкву найбільшою серед усіх Православних Церков світу.

Отож,  коли  говоримо  про  утвердження  Української  Помісної
Православної Церкви, то маємо на увазі конституювання саме Національної
Церкви незалежної від будь-яких інших   закордонних національних   релігійних  
центрів  .      

Поняття  “конституювання”,  як  вище  вже  зазначалося,  має  чітке
значення  і  точний  зміст  (від  лат.  constanta  –  постійна,  незмінна).
Конституювання  значить  упостійнення,  себто  здобуття  статусу,  котрий,
кажучи іншими словами, є найдосконалішим, а відтак у розумінні Церкви
вічним. Таким є лише статус організації, котра має завершену структуру,
самостійне  управління,  нікому  не  підпорядковується  й  має  право  рівних
зносин  із  такими  же  суб’єктами  означеної  діяльності. У  Православній
Церкві такий стан єдиноможливий при статусі помісності, що з необхідністю
передбачає канонічно довершену ієрархію та здобуття автокефалії.
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Для Церкви це  є  доконечна  вимога  позаяк  на відміну від світських
структур управління державної влади, суду, політики чи бізнесу у Церкви
немає  абсолютно ніяких  посередників  і  партнерів.  Вона  не  делегує  своїх
повноважень нікому й ніколи. Адже Церква одночасно виконує функції всіх
гілок влади (законодавчої, виконавчої й судової) та охоплює не лише Землю, а
й Небо. Тобто Церква складається з двох частин: на Землі – “Церква, яка
бореться” й на Небі, – “Церква, яка торжествує”, а Головою цілої Церкви є
Христос. Ось чому Він сам “є Шлях і Істина, і життя” (Йн. 14: 6), та згідно зі
вченням Церкви вона “є Тіло Христове” (Кол. 1: 24). 

Наш  явний  ворог  президент  РФ  Путін  також  добре  усвідомлює
вагомість  релігійних  чинників  у  сучасному  прагматичному  світі.
Московський  керманич  із  притаманною  йому  зухвалістю  заявив:  “…
Традиционная конфессия Российской Федерации, и ядерный щит России – те
составляющие,  которые  укрепляют  российскую  государственность,
создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней
безопасности страны...”.

Відповідно його п’ята колона в Україні є заохоченою. Священики РПЦ
і УПЦ (МП) беруть пряму участь  у терористичних формуваннях і  навіть
очолюють  бандитські  групи  бойовиків,  надають  храми  і  монастирі  для
переховування зброї та військового спорядження тощо. Тому найреальніший
і  єдиний  спосіб  позбавитися  цієї  залежності  від  Москви  –  утвердження
власної Української Помісної Православної Церкви.

Відтак  прагнення  України  утвердити  свою  Українську  Помісну
Православну  Церкву,  котра  стає  потужним  чинником  консолідації
українського народу є природними і закономірними.

Лише конституювання Православної Церкви України 15 грудня 2018
року  на  Київському  Об’єднавчому  Соборі  та  надання  Вселенським
Патріархом Варфоломієм І Томосу про автокефалію Православної Церкви в
Україні 6 січня 2019 року розірвало московське церковно-політичне ярмо й
Українська Церква стала повноправним суб’єктом міжнародних релігійних
відносин нарівні з усіма автокефальними церквами світу.

Кількасотлітня боротьба й багатомільйонні жертви Української
нації принесли нарешті очікувану Свободу.

в. Мусульманська умма України: внутрішньоконфесійні проблеми
і процеси.

1. В  Україні  нині  офіційно  зареєстровано  шість всеукраїнських
мусульманських  управлінь  і  центрів,  низка  грунтованих  на  ісламі
громадських і політичних організацій, товариств національних меншин, на
батьківських  землях  яких  домінуючою  є  ісламська  релігія.  Ісламську
спільноту  країни  поповнюють  щороку  мігранти  і  студенти  з  країн  різної
ісламської  орієнтації.  Зрозуміло,  що  все  це  актуалізує  проблему
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міжінституційних відносин в ісламі України, пошук шляхів і форм мінімізації
і відвернення можливих протистоянь і конфліктів між ними. 

2. У з’яві мусульманських структур років незалежності України можна
чітко  простежити  взаємодію  етнічного  та  територіального  принципів:
Духовне  Управління  мусульман  Криму  (ДУМК)  та  Духовний  Центр
мусульман України (ДЦМУ) являли собою скоріше моноетнічні спільноти
(кримські та волзькі татари відповідно), розселені більш-менш компактно на
певних  територіях.  Духовне  Упаравління  мусульман  України  (ДУМУ),
утворене в Києві, підпадає скоріше під характер мулті-етнічної структури, що
об’єднала  різні  діаспори  Кавказу  та  Середньої  Азії,  розселені  по  всій
території України. Цей аспект дав підстави ДУМУ репрезентувати себе як
дійсно  всеукраїнську структуру. Об’єднання “Альраід” (і утворене на його
основі  дещо  пізніше  Духовне  Управління  мусульман  України  Умма)
об’єднувало попервах мусульман-іноземців і, з огляду на його діяльність як
ісламського  культурного  центру,  може  розцінюватися  як  параетнічна
структура, спрямована на нівеляцію етнічних поділів. 

3. Перша  хвиля  інституалізації  ісламу  в  Україні  (а  це  останнє
десятиліття ХХ століття) охопила основні групи мусульман відповідно до
територіального та етнічного поділу, встановивши відправні координати для
подальшого розвитку ісламу в Україні. Друга хвиля інституалізації ісламу з
кінця  2000-х  років  й  до  нашого  часу  відображає  відносини та  внутрішні
особливості  розвитку  вже  існуючих  мусульманських  структур,
відпочкування від них і з’яву нових, але вже на іншій причинній основі. Вона
являє  собою  тенденції  до  перегляду  status  quo,  встановленого  першою
хвилею, а точніше - спробою подолання “територіальності” ісламу в її різних
проявах.  Зокрема,  ключовою є  боротьба  за  “всеукраїнський  статус”  та
полеміка саме щодо його легітимності в умовах України. 

Так, зареєстрований у 2007 році “Київський муфтіят” можна вважати
спробою  створення  поза  Кримським  півостровом  і  Донецьким  регіоном
татарської структури релігійного авторитету загальноукраїнського значення,
але  базованого  на  волзсько-татарській  етнічній  основі.  У  2008  році  було
зареєстровано Духовне Управління мусульман України УММА, що фактично
є  інституалізацією  “Альріаду”  в  українському  релігійному  просторі,  або
спробою,  не  втрачаючи  свого  зв’язку  із  глобальним  ісламом,  отримати
специфічну  для  України  структуру  релігійного  авторитету,  використавши
також  волзсько-татарське  підгрунтя.  За  визначенням  муфтія  Умми  Саіда
Ісмаілова,  вона  є  спробою  створення  єдиної  організації  мусульман:  “У
багатьох містах не перший рік існують мусульманські громади, але  не було
єдиного мусульманського духовного центру, тому ідея об’єднання визрівала
давно”. Очевидно, що на практиці цей духовний центр був покликаний стати
альтернативною, звинуваченому не в чистому ісламі, а в в хабашизмі, ДУМУ
структурою  всеукраїнського  рівня  та  протидіяти  розповсюдженню  його
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впливу,  а  також  прагненню  до  монопольної  репрезентації  мусульман
України. 

Значимим є  обґрунтування Управлінням УММА свого ставлення до
України  і  українства.  Муфтій  конфесії  Саїд  Ісмагілов,  пояснюючи
необхідність  видання  його  органу  -  газети  “УММА” українською мовою,
зауважує,  що  “ми  –  мусульмани  України,  а  не  в  Україні.  Не  Росії,  не
Туреччини, ніякої іншої країни. Пора це усвідомити на глибинному рівні. Ми
живемо тут, працюємо тут, для багатьох із нас Україна стала Батьківщиною
чи Батьківщиною наших дітей. Відтак кожен мусульманин країни повинен
вивчити  й  вільно володіти державною мовою,  поважати культуру  країни,
дбати про її розвиток і процвітання. Зрештою всі мають визначитися: якщо
ми  живемо  тут,  то  треба  якомога  скоріше  розпрощатися  з  “фантомними
болями”  за  далекими  рідними  краями  й,  засукавши  рукава,  розвивати
ісламську умму саме України. А для успішної реалізації цього завдання нам
усім  треба  вивчити  мову,  бути  патріотом  цієї  держави  й  робити  свій
максимальний внесок у відродження Ісламу в Україні” (Умма. - 2012. - №12).
Ці слова муфтія є своєрідною реакцією на ту не стільки волзсько-татарську
орієнтацію (звідки йдуть фінансові вливання) “Київського муфтіяту”, як на
орієнтацію останнього на Росію як “свою Вітчизну”. Свідченням останнього
є нагородження московсько-державними нагородами фактичного керівника
Муфтіяту Канаффії Хуснутдінова. 

Третьою структурою нової хвилі став,  зареєстрований в грудні 2010
року,  Духовний  Центр  мусульман  Криму  (ДЦМК),  який  фактично  є
відгалуженням  ДУМУ  та  постає  як  спроба  останнього  подолати
“територіальність”  у  зворотному  напрямку,  створивши  нову  локальну
структуру на Кримському півострові. 

4. Означену множинність в контексті ісламського віровчення, а головне
- в контексті сучасних тенденцій його розвитку,  по-перше, аж ніяк не слід
інтерпретувати  за  аналогією з  християнством,  яке  має  в  Україні  три свої
Православні  Церкви,  дві  –  католицькі,  десятки  протестантських  і  наявну
тенденцію до подальшого дроблення вже на неопротестантській основі. На
відміну  від  християнства,  де  найвищий  релігійний  авторитет  належить
саме  інституції  (церкві),  в  ісламі  він  належить  сакральним  текстам  –
Корану та Сунні, і жодна установа або особа не можуть претендувати на те,
щоб  перебрати  на  себе  цю  функцію.  По-друге,  саме  відсутність  в
ісламському віровченні ідеї специфічної релігійної інституції (єдиної чи ні)
або  навіть  чіткої  структури/ієрархії  релігійного  авторитету  призвела  до
формування  численних  центрів,  які  виконували  і  виконують  функції
тлумачення Корану та Сунни та виведення з них норм, які були необхідні для
облаштування  соціальної  реальності  відповідно  до  волі  Аллаха.  Таким
чином,  плюралізм  інституційних  та  індивідуальних  форм  релігійного
авторитету, що йдуть слідом за Кораном та Сунною, є фактично природнім
станом в ісламі, який прийнято називати фрагментацією авторитету.
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5. Разом із тим існує інший підхід до проблеми, який визначає сучасну
ситуацію  як  системну  кризу  релігійного  авторитету  в  ісламі,  яка
найяскравішого  прояву  набула  після  ліквідації  халіфату  у  1924  р.  Саме
нездатність традиційних мусульманських вчених –  ʻулама’ – адекватно та
оперативно реагувати на виклики сучасності,  їхня конформістська позиція
щодо офіційної  влади  сприяли розчаруванню в  них  та  виникненню цілої
низки  ісламських  рухів,  що  пропонували  власні  “істинні”  інтерпретації
ісламу.  Звідси  одним  із  найбільших  питань  в  цій  сфері  постали:  “Хто
говорить  від  імені  ісламу?”  або  “Хто  може  легітимно  репрезентувати
“правильний”, “істинний” образ ісламського віровчення та продукувати такі
відповіді на найгостріші проблеми, які б визнавалися мусульманами всього
світу?”.

6. На сучасному етапі  поруч із офіційно діючими мусульманськими
інституціями  існує  величезна  кількість  ліберальних  та  радикальних
ісламських рухів, незалежних вчених та суфійських шейхів, які сперечаються
за  роль  авторитету,  і  саме  конфлікти  між  цими  агентами є  свідченням
системної  кризи  цієї  світової  релігії.  Ці  прояви  конкуренції,  яка  швидко
переходить у конфлікт між різними мусульманськими структурами, значною
мірою актуальні і для України, що спонукає нас визнати українську ситуацію
як частину глобальної кризи авторитету в сучасному ісламі. 

7. Не  маючи  значних  суперечностей  на  богословському  рівні,
конфлікти,  які  вже  виникли  в  українському  ісламі  та  перешкоджають
досягненню єдності, “упорядкованості” релігійного авторитету, у нас мають
певні  глибинні  підвалини.  Оцінимо  коротко  деякі  конфлікти  між
мусульманськими релігійними установами в Україні.

Першим,  найбільш проявленим в українському публічному просторі,
постав  загострений  на  початку  ХХІ  тисячоліття  конфлікт  ДУМУ  та
мусульманського громадського об’єднання “Альраід”. Очевидно, що він був і
є скоріше боротьбою двох структур за авторитет на всеукраїнському рівні. З
точки зору інституційних форм, він являє собою зіткнення двох різних типів
організованих  мусульманських  спільнот:  ДУМУ  претендує  на  статус
локального  центру  релігійного  авторитету  –  муфтійяту,  в  той  час  як
“Альраід”  є  громадською  організацією,  що  виконує  функції  культурного
центру та земляцтва для мусульман-іноземців.  В цьому аспекті  “Альраід”
постала представництвом “інтернаціонального” ісламу, частиною глобальних
мережевих структур, дещо близьких до “Братів-мусульман”, які спрямовують
свою активність на проповідь ісламу (даʻва) у різних країнах. Її ідеологічний
базис  так  само  репрезентує  рух  “помірного  ісламу”,  або  васатійя,  що
фактично  є  одним  з  проявів  традиціоналістського  ісламу. В свою чергу,
ДУМУ,  об’єднуючи  локальні  мусульманські  діаспори,  демонструє  чіткі
ознаки  належності  до  іншої  глобальної  мережевої  структури  –  Асоціації
ісламських  благодійних  проектів  (AICP),  що  водночас  ідентифікується  з
ліванською релігійною течією ал-ахбаш. Про це, зокрема, свідчить ісламська
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література,  яка  видається  видавництвом  “Ал-Іршад”,  публікації  творів  та
висловів  найбільшого  авторитету  ал-ахбаш –  Абдаллага  ал-Хабаши  ал-
Гирари (1910-2008), активна пропаганда проти екстремізму в ісламі, а також
підвищена увага до специфічних теологічних питань (атрибути Аллага і т.п.).
Найбільш важливим однак є те, що образ ісламу, який пропагується ал-ахбаш
має виражений суфійський компонент, що, хоч і не висувається на перший
план,  однак  присутнє  в  ідеології  ДУМУ  як  пропаганда  “правильного
суфізму”.

Зрештою Україна постає ареною зіткнення двох глобальних мережевих
структур, а в більш широкому розумінні – двох глобальних образів ісламу –
суфійського та традиціоналістського, що, в свою чергу, представляє один з
найдавніших  та  глибинних  конфліктів  мусульманської  історії.  Відтак  це
маємо прийняти як даність,  яку  здолати якимись світськими шляхами не
можна і  вдаватися  до  цього  не  слід  за  умов  відокремлення  церкви  від
держави. Головне – добитися толерантності їх взаємовідносин.

8. Другим конфліктом в українському ісламі є той, що виник у 2010
році  внаслідок створення в Криму другого локального центру релігійного
авторитету – Духовного Центру мусульман Криму (ДЦМК), який фактично є
“дочірньою”  структурою  ДУМУ.  Ключовим  аспектом  цього  конфлікту  є
ніщо  інше  як  питання  “канонічної  території”:  очевидно,  що  цей  акт
порушував неформальний територіальний status quo (зони впливу духовних
управлінь, що склалися з 1990-х років), а головне – гіпотетичну монополію
ДУМК  на  ексклюзивний  релігійний  авторитет  серед  етнічної  спільноти
кримських татар.  Так само створення паралельного муфтійяту постало як
пряме звинувачення ДУМК у неспроможності забезпечити належне релігійне
керівництво Кримською уммою. 

Конфлікт  двох  духовних  управлінь  супроводжується  активною
полемікою з метою копроментації та алієнації опонента. Так, ДУМК робить
головний  наголос  на  приналежності  ДЦМК  до  структури  ал-ахбаш,
використовуючи  при  цьому  специфічну  релігійну  риторику  -  “розкол”,
“секта”  тощо.  У свою чергу,  ДЦМК,  продовжуючи глобальну боротьбу з
радикалізмом,  звинувачує  ДУМК  у  сприянні  розвитку  екстремістських
сектантських рухів та відсутності чіткої позиції відносно таких напрямів, як
ваггабізм, “Хізб – Ут - Тахрір”, “ал-Джамаʻат ал-ісламійя” та ін. Враховуючи
вже вище означені компоненти ідеології  ДУМУ, можна стверджувати, що
конфлікт  ДУМК  та  ДЦМК  (зрештою  -  ДУМУ)  являє  собою  зіткнення
локального  (етнічного) та  глобального релігійного  авторитетів  в
українському  ісламі:  якщо  авторитет  ДУМК  базується  на  його  зв’язку  з
кримсько-татарським  етносом  (та  інстуційно  з  Меджлісом  кримсько-
татарського  народу),  то  авторитет  ДЦМК  в  першу  чергу  спирається  на
ідеологічні  засади  –  певний  набір  ідей,  що  утворюють  нібито  якийсь
“істинний  образ”  ісламу,  а  відтак  такий,  що  лише  він  має  право
поширюватися як засіб протидії сектам в ісламі.
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9. Відтак зіткнення ДУМК та ДЦМК являє собою своєрідну класичну
боротьбу за “ринки збуту релігійних товарів та послуг”. Очевидним є те, що
за останні  двадцять  років простір континентальної  України фактично вже
освоєний,  а  відтак перспективи для росту тут  духовних управлінь значно
зменшилися.  Водночас  “ринок”  Кримського  півострова,  де  компактно
проживає більша частина мусульман України, залишається відкритим із-за
відсутності у ДУМК достатньої організаційної та ідейної єдності, а головне –
достатніх  релігійних  ресурсів,  що  створюють  основу  беззаперечного
релігійного авторитету per se – потужних локальних навчальних закладів та
більш менш видатних особистостях мусульманських вчених - ʻулама. То ж
сподіватися  на  скоре  примирення  мусульманських  інституцій  Криму  не
приходиться.  Завданням  владних  спільнот,  як  і  самих  мусульманських
центрів,  є  тільки  не  допустити  переходу  протистояння  в  гарячі  форми,
залишити право лише на словесні баталії.

10. В перспективі українського соціокультурного простору ситуація в
ісламі має очевидну подібність із аналогічними тенденціями в українському
православ’ї, яке зараз знаходиться в стані розколу. Але владним і релігійним
структурам слід усвідомити, що ця подібність є лише зовнішньою, бо ж в
ісламі немає інституту церкви, немає канонів, формальної ортодоксії, немає
того, що претендувало б на якихось усталених підставах на єдиноістинність.
Проте,  незважаючи на цілком різні  структури релігійного авторитету,  має
місце у нас механічне перенесення владними органами на іслам ситуації в
православ’ї.  В мусульманському дискурсі,  як і  в православному, постійно
звучить риторика розколу, звинувачення у сектантстві, пошуки зовнішніх та
внутрішніх  ворогів  і,  як  показує  конфлікт  ДУМК  та  ДЦМК,  –  навіть
своєрідне питання “канонічної території”. При цьому - як в ісламі, так і в
православ’ї  -  розділення  мають  не  богословську,  а  організаційну  основу,
тобто  в  основі  лежать  “відносини  релігійної  влади”,  що  реалізуються  в
ідеологічному  протистоянні,  коли  релігійні  доктрини  перетворюються  на
ідеологічні  дискурси.  Такий  стан  речей  наочно  демонструє  (хоч  це  й
безпідставно) спільні соціальні підвалини функціонування різних релігійних
систем  в  сучасному  українському  суспільстві  незалежно  від  того,  який
богословський контент вони пропонують. 

11. Наявні  декілька  тісно  взаємопов’язаних  дилем,  які  визначають
сучасний стан українського ісламу. Їх слід враховувати всім,  хто тією чи
іншою мірою причетний до ісламських процесів в Україні. Назвемо їх: 

Перша.  - іслам  є  одночасно  і  традиційною,  і  новою релігією  в
українському релігійному просторі, має столітню історію на теренах України,
особливо  на  кримському  півострові,  і  наразі  врахуємо,  що  десятиліття
атеїстичного режиму, а головне - депортація кримських татар, призвели до
розриву  у  локальній  релігійній  традиції,  порушенню структури місцевого
релігійного авторитету. Звідси відродження ісламу в українських реаліях за
вищезазначених умов фактично має форму “створення наново”.  Головним
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наслідком цієї дилеми є очевидна залежність ісламу в Україні від зовнішніх
впливів, відкритість (або вразливість) до різноманітних напрямів та рухів, які
діють в глобальному просторі. 

Друга.  -  дихотомія універсальності  та етнічності  в побудові системи
релігійного авторитету: переважна більшість мусульман України належать до
певних етнічних меншин, що відзначаються високим ступенем общинності та
згуртованості.,  а  водночас  іслам,  як  універсальна  релігія,  закликає  до
нівелювання  всіх  кордонів  у  створенні  єдиної  умми,  общини  віруючих.
Відтак релігійний авторитет стає об’єктом конкуренції між претендентами,
які  спираються  на  етнічну  основу,  та  тими,  що  роблять  наголос  на
універсальності релігійного заклику та спираються на ідеологічні аспекти. 

Третя. - в структурі ісламського віровчення не було розроблено ідеї
про  специфічний  релігійний  інститут,  який  мав  би  виконувати  функції
релігійного авторитету, а відтак існування такого інституту в ісламі у будь-
яких  його  формах  не  може  бути  імперативним,  обов’язковим,  хоч
необхідність  інституалізації  мусульманської  спільности  і  законом
визначеного  права  на  її  існування  та  діяльність  диктується  умовами
існування  релігії  в  українському  соціумі,  тобто  самою  соціальною
реальністю.  Звідси  постає  дилема  для  мусульманських  громад:
інституалізуватися,  створювати  нові  структури,  а  чи ж  навпаки.  -
автономізуватися,  уникати  тісного  зв’язку  з  будь-якими  духовними
управліннями та муфтійятами.

 12. Відзначимо, що процеси інституалізації ісламу в Україні в формі
численних духовних управлінь та центрів відображають як різноманіття його
ідеологічних  форм,  так  і  значну  диверсифікованість  мусульманської
спільноти  за  етнічними  та  соціальними  параметрами.  Така  ситуація
плюралізму є, з одного боку, позитивною та виграшною для розвитку ісламу
в  Україні,  адже  варіативність  форм  завжди  залишає  віруючим  широкий
простір для вибору тієї опції, яка відповідає їхньому уявленню про релігію.
Однак, з другого боку, аналіз реальних процесів показує, що, транслюючи
різні  ідеологічні  дискурси,  релігійні  центри  можуть  переходити  від
конкуренції  до  конфліктів,  що  свідчить  на  користь  саме  кризи,  а  не
фрагментації авторитету в українському ісламі. 

Очевидно, що ця криза релігійного авторитету сприяє появі з часом
нових, альтернативних духовних центрів, а також поступовій автономізації
окремих громад, які не бажають бути втягнутими у вже наявні конфлікти.

Відтак  кризовий  стан  ісламу  в  Україні  і  його  конфліктогенність  є
причинно  зумовленим  явищем,  а  не  витвором  якогось  мусульманського
авторитету.

13. Для українських реалій характерним та актуальним є зіткнення двох
образів ісламу ‒  суфійсько-ашаритського та  традиціоналістського. Ці два
образи являють собою певні ідеологічні  системи, що базуються на різних
підходах до витлумачення основного сакрального тексту ісламу – Корану. 
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Основним  провідником  суфійсько-ашаритського  ісламу  в  Україні  є
Духовне  Управління  мусульман України  під  керівництвом шейха  Ахмеда
Таміма.  Публікації  ДУМУ  носять  відкриту  полемічну  спрямованість,
звинувачення в невірстві,  неістинності всіх інших, чим переслідують мету
дискредитації “опонентів”, подання їх як різного роду сектантських рухів, в
тому числі і  радикального спрямування, схильних до використання навіть
збройних методів боротьби (“ваххабіти”, такфіристи, “ал-Джамаат ал-Ісламі”,
“Брати-мусульмани” та ін.). Проте в декількох публікаціях ДУМУ є багато
позицій, які висуваються ашаритськими теологами взагалі та прихильниками
Управління,  які  насправді  не  представляють  загально  прийняті  позиції
мусульманського віровчення, а лише думки окремих теологів ісламу, які не
можуть поділятися більшістю або значною кількістю мусульман світу. Відтак
ДУМУ  прагне  нав’язати  всьому  українському  ісламу  певну  модель
ортодоксії,  встановити  специфічний  “режиму  істини”  та  контролю  за
поширенням знання про іслам серед мусульманського населення України.
Такі  теологічні  протистояння  мають  не  тільки  теоретичне  значення:  в
питаннях релігії  вони призводять  до соціального розмежування віруючих.
Наслідком цього може бути чи є:

а) створення численних духовних центрів, що конкурують за вплив на
віруючих,  контроль  над  громадами  та  репрезентацію  віруючих  на  рівні
політичної влади. Наразі кожне з шести офіційно зареєстрованих сунітських
духовних управлінь чи центрів репрезентує певний сегмент мусульманської
умми  –  територіальний,  етнічний,  ідеологічний.  При  цьому  очевидною
тенденцією  внутрішньокофесійних  відносин  є  намагання  структурних
утворень  ідеологічного  спрямування отримати  контроль  над  етнічно-
територіальними  утвореннями,  якими  є,  наприклад,  Духовний  Центр
мусульман України та  Духовне  Управління  мусульман Криму.  У процесі
цього  перманентно  виникають  конфлікти  між  мусульманськими
організаціями, що є маніфестаціями латентного протистояння; 

б) теологічні/ідеологічні суперечності призводять до розколів та поділів
в етнічних громадах мусульман (так, в Криму, на додачу до ДУМК та ДЦМК,
створюються незалежні громади, що керуються ідеологією тієї чи іншої течії
ісламської думки, зокрема руху “Хізб-Ут-Тахрір”,  що утримує потенційну
можливість загострення внутрішньоконфесійних відносин в ісламській уммі; 

в) відродилися старі й з’явилися нові проблеми, серед яких, зокрема, і
суперництво  мусульманських  лідерів.  Ісламський  фактор  став  важливою
складовою процесу активізації сецесіоністських процесів, націоналістичних
рухів, рухів суверенізації та регіоналізації;

г) якісно іншого змісту набуває саме поняття „відродження ісламу”, яке
обрастає  загрозливими  характеристиками,  зростанням  виявів  ісламофобії,
розповсюдженням антиісламських суспільних настроїв. Із-за цього іслам стає
дратуючим громадську думку фактором в місцях його наявності.
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14. Внутрішньомусульманський конфлікт в Україні вже пройшов стадії
визначення його суб’єктів,  кристалізації  їх  позицій та інтересів,  публічної
полеміки та взаємних звинувачень і судових позовів. Кожен з конфліктів за
участю  мусульманських  громад  є  певною  мірою  загрозою  стабільності
України  і  вимагає  втручання  держави  в  їх  відвернення  чи  толерантне
розв’язання.

На теперішній час у мусульманському середовищі країни конкурують
три  релігійно-ідеологічні  доктрини,  що  розшаровують  і  дестабілізують
ісламську  спільноту:  „кримський”  іслам  як  продукт  історичного  етно-
культурно-релігійного синтезу; традиційний (канонічний) іслам, що обстоює
необхідність  інтеграції  умми  у  світове  мусульманське  співтовариство  і
подолання  „кримських  язичницьких”  елементів  у  культі;  зрештою  -  так
званий радикальний іслам, прихильники якого найголовнішою стратегічною
метою вважають створення всесвітнього ісламського Халіфату, заперечують
легітимність  світських  урядів,  не  визнають  авторитетів  офіційного
духовенства тощо. Останніми роками з’явилася й поширюється і  четверта
конкуруюча  зі  всіма  наявними  в  Україні  центрами  сунітського  ісламу
доктрина  –  це  шиїзм,  який  в  різний  спосіб  прагнуть  інституалізувати  в
Україні різні іранські організації і товавриства.

15. Кримські татари, як найбільша етнічна група українських теренів,
яка сповідує іслам, постали перед необхідністю вирішення низки політичних
проблем. Їх складові: іслам та Меджліс кримськотатарського народу; іслам та
державна  влада;  іслам  та  два  альтернативних  шляхи  в  його  розвитку  -
турецький чи арабський. З другої половини 90-х років м. ст. іслам в Україні
стрімко  політизується.  Мало  місце  створення  Партії  мусульман  України.
Політизація мусульманського середовища обумовлена також проникненням
у  лави  мусульман  відомих  зарубіжних  організацій  релігійно-політичного
толку ( зокрема, забороненої в багатьох країнах „Хізб-Ут-Тахір аль-Ісламі”,
яка ставить завдання “пробудити ісламську умму від того занепаду, в якому
вона опинилась, і звільнити її від впливу думок, законів та систем держав
невіри”). Водночас наголосимо на тому, що конкуренція між управліннями і
центрами  мусульман,  їх  громадсько-політичними  організаціями  значно
послаблюють  ісламський  рух,  а  відтак,  з  чим  мають  рахуватися  владні
органи, роблять вплив мусульман України на громадсько-політичне життя
досить  обмеженим.  Мусульмани  не  є  вагомою  політичною  силою  у
загальнодержавному масштабі. Вони мають певний вплив подеколи лише на
регіональному рівні. Змінити таку функціональність ісламу в Україні можна
лише шляхом консолідації мусульманського середовища, але тут до реалій
далеко.

16. Ставлення  мусульман  тієї  чи  іншої  інституції  (особливо
фундаменталістської)  до  представників  інших  конфесій  (іновірців),  а
подеколи й інших мусульманських спільнот, визначається “не політикою”, а
скоріше тим, що розглядаються як “невірні”, тобто це є люди, які нібито не
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причетні і не поділяють смисл дійсних гасел ісламу. В такий спосіб до сонму
“невірних” залучається усе людство, яке не сповідує радикальний іслам. Тоді
неісламський світ опиняється перед життєзначущим вибором: необхідністю
прийняти  радикалістський  ісламський  світогляд  або  ж  бути  взагалі
знищеним. Мусульмани у тому випадку, якщо вони не відстоюють принципи
ісламського радикалізму, також можуть бути “невірними”, оскільки багато
хто з них “потурає” християнам, іудеям й іншим іновірцям.

З’явилися і стають дедалі помітнішими розбіжності навіть у ставленні
різних мусульманських інституцій Криму до України, з якою ще донедавна
кримські татари беззастережно пов’язували свої геополітичні симпатії і своє
майбутнє.  Нині  стала  помітною  тенденція  заміни  вимоги  національно-
культурної автономії автономією національно-територіальною.

17. Враховуючи все вище зазначене, наголосимо, що на налагодження
зацікавленого й толерантного взаємного ставлення між собою інституційні
спільноти ісламу України самі і відразу ж не підуть. Жодна з них не може
постати організатором проведення якогось спільного заходу, бо ж тоді вона
постає як якийсь лідер мусульманської умми, як представник єдиноістинного
ісламу.  А відтак  організацію різних мусульмано-міжінституційних,  а  то  й
міжконфесійних заходів  має взяти  на себе  державна чи якась  громадська
(зокрема департамент  у  справах релігії),  чи  якась  громадська  (Українська
асоціація  релігієзнавців),  наукова  (зокрема  Відділення  релігієзнавства  чи
Львівський музей історії релігії) або освітянська (релігієзнавчий факультет чи
кафедра  якогось  вишу)  установа,  що  стоїть  поза  ісламом,  навіть
немусульманськими конфесіями. Цей захід попервах має бути скоріше не то
що позамусульманським, а й взагалі позаконфесійним. Наприклад, попервах
можна  було  б  обговорити  стан  морального  життя  в  країні,  проблеми
забезпечення  свободи  релігії  і  віросповідань,  виховання  молоді  тощо.
Важливо привчати в такий спосіб послідовників різних інституцій розуміти і
слухати один одного, толерантності та спільного життя у демократичному
суспільстві.  Разом легше буде розв’язувати складні питання, які  пропонує
життя.  Необхідно  з’ясувати  спільні  духовні  цінності  для  християн  та
мусульман, можливість певної універсалізації  таких цінностей. При цьому
важливо  враховувати  те,  що  у  мусульманському  світі  чимало  вірян  не
розуміють фундаментальних основ демократії, прав людини, сприймають їх
як відхилення від шаріату,  як заперечення тих норм життя,  до яких вони
звикли.

18. Послідовники  мусульманських  інституцій  погано  поінформовані
один про одного. Поінформованість ця носить часто упереджений характер.
Тут радимо кожній інституції без критики іншої в спеціальних виданнях чи
радіо- або телепередачах, на своїх сайтах розкрити в позитиві себе і в такий
спосіб, не критикуючи іншого, виявити опосередковано своє бачення цього
іншого.  Тільки  досконало  розуміючи один  одного,  можна  навчитися
толерантно  жити разом, усвідомлюючи те, що жити поруч, не помічаючи



207

один  одного,  вже  нікому  не  вдасться.  Крім  того,  навчаючись  розуміти
іншого, бачити його таким, як він бачить сам себе, ми вчимося при цьому
краще розуміти і самих себе.

19. З деякими застереженнями можна стверджувати, що існує й певна
теологічна  основа  для  проведення  з  часом  діалогу між  мусульманськими
інституціями Можливість діалогу і співробітництва випливає вже з того, що
всі  мусульмани вірують  в  Єдиного  Бога  Аллага,  вірять  в  те,  що людина
відповідає перед Богом та Його законами і настановами, а за свої вчинки
підвладна Його судові. Існують досить численні "точки дотику" між двома
релігійними системами: єдність і неповторність Бога, відмова від поклоніння
ідолам,  промовляння  Бога  до  людей  через  пророків  і  Святе  Письмо,
ствердження Богом моральних законів для людей. То ж у взаємовідносинах
треба насамперед наголошувати на тому, що є спільним, а не на тому, що
роз’єднує.

20.  Діалог  –  поняття  полісемантичне.  Воно  передбачає  і  постійний
процес  багаторівневого  спілкування,  обміну  інформацією,  і  проведення
конкретних зустрічей між певним колом осіб, і спільні узгоджені дії. Всі вони
потребують попередньої підготовки. Відзначаючи існуючу на сьогодні деяку
байдужість  вищої  адміністрації  мусульманських  течій  до  налагодження
діалогу  і  пасивність  щодо  нього  середньої  і  нижчої  ланки  духовенства,
зацікавлені  в  діалозі,  а  цими  посередниками  (а  не  головними  діючими
особами)  можуть  бути  представники  владних,  наукових,  громадських  чи
освітянських організацій, можуть потурбуватися про утворення робочих груп
із  зацікавлених осіб  та  установ,  вирішити,  кого  запрошувати  до  участі  в
діалозі.  При  цьому  варто  оцінити  відстань,  яка  розділяє  людей,  котрі
прагнуть до діалогу, з’ясувати, що вони знають і чого не знають один про
одного. Заяв про взаємну повагу при цьому вже недостатньо. За наявності
доброї  волі  можна  подбати,  щоб  учасники  майбутніх  зустрічей  взаємно
прочитали щось про свого співбесідника.

По можливості на перших зібраннях не слід спочатку зачіпати важких
історичних проблем і образ, відклавши їх обговорення до часу, коли виникне
і зміцніє взаємна довіра учасників. Варто погодитися одразу, що ті проблеми
було породжено тогочасними обставинами, життям та менталітетом наших
пращурів.  Конче  необхідно  домовитися  від  початку  про  стриманість  у
демонстрації  ексклюзитивістської  моделі  своєї  релігійної  свідомості  і
поведінки, що  властиве  передусім  послідовникам  ісламу.  Варто  з’ясувати
попередньо, чи готові майбутні учасники помолитися один за одного, а також
визначити  формат  зустрічей.  Вони  можуть  відбуватися  у  вигляді
конференцій,  симпозумів,  колоквіумів,  Круглих  столів,  навіть  бесід  у
неформальних умовах.

21.  Учасниками  зустрічей  можуть  бути  представники  всіх  течій  в
ісламі.  Діалогічне  спілкування  може  мати  декілька  рівнів.
Найпродуктивнішими  є  зустрічі  між  окремими  категоріями  учасників  -
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керівники  територіальних  громад  або  організацій,  учасники  громадських
організацій мусульман тощо. Ієрархічно-інституційний рівень є необхідним,
але  досвід  доводить,  що  він  не  є  найбільш  перспективним,  часто  є
демонстраційно-показовим.  Найбільш  перспективними  є  зустрічі  груп
експертів, навіть мирян. Серед них нині є чимало людей високоосвічених,
інтелігентних,  відкритих  для  вільного  спілкування.  Особливо  важливо
провадити  діалог  на  основі  прийнятних  для кожної  сторони  принципів,
абсолютним табу має бути обговорення змісту віри кожної із сторін,  її
оцінювання  зі  своїх  позицій.  Мову  насамперед  варто  вести  про  спільні
цінності універсального порядку, необхідні для всіх мусульман. Першою з
них є  проблема людини,  смислу її  існування,  родини.  Особливо важливо
відшукати те, у чому діалогуючі сторони можуть погодитись. Можливо, що
це буде положення з Корану про людей, які правдиві, богобоязливі (сура 2,
аят 117) або віра в єдиного Бога, Господа Дня Воскресіння і Суду (сура 1, аят
1-3).

22.  Можливість  внутріконфесійного  діалогу  засвідчують  останнім
часом  видрукувані  навіть  в  Україні  твори  різних  знаних мусульманських
авторів,  в  яких вони в наявних різночтивах вбачають благо для розвитку
умми,  виправдують  “в  межах  дозволеного  Аллахом”  різне  бачення  і
усвідомлення  богословських  одкровень  на  основі  “передбаченої  Кораном
свободи  особистості”  і  визнання  того,  що  “відмінність  думки  з  питань
іджтихаду збагачує богослів’я, розвиває і розштрює його”. Як пише Ю. Аль-
Кардаві,  “дуже  важливо,  коли  мусульмани  самостійно  розмірковують  й
уважно  вивчають,  порівнюють  і  вибирають  краще…  Завдяки  цій
різноманітності суджень і поведінки розширюється теологічне законодавче
багатство”  (Аль-Кардави  Юсуф.  Исламское  возрождение:  в  свете
дозволенного  рассуждения  и  осуждаемого  раскола.  -  К.,2011.  -  С.5).
Виходячи з того, що сам Аллах захотів, щоб в заповідях його були згадані і
незгадані  питання,  щоб  серед  згаданих  були  зрозумілі  і  незрозумілі,
категоричні  і  передбачувані,  мусульманські  теологи  наголошують,  що
“відмінності в другорядних тлумаченнях і поняттях аж ніяк не шкодять, якщо
ми одноголосні  в  основах  і  згідні  із  можливістю існування таких,  що не
приводять  до  розколу,  ворожнечі  і  ненависті  розходження  з  неосновних
питань…  Ознайомлення  із  відмінністю  думок  вчених  сприяє  розвитку
взаємотерпимості  і  взаємовибаченням  з  приводу  наявних  відмінностей
суджень” (Там само. - С. 3). 

23. Діалог повинен мати своє продовження у  спільних акціях, про які
слід  домовитись.  До  спільних  справ  належать  культурницькі  акції,
благодійництво,  соціальне  служіння,  сприяння  освіті,  одержанню  нових
професій,  проектам суспільного добробуту.  Є можливим також створення
громадських  організацій,  які  б  поєднували  послідовників  декількох
мусульманських інституцій.
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24.  Не  слід  від  започаткованих  діалогів  вже  відразу  ж  очікувати
задумані наслідки. Поступове, поетапне обговорення найскладніших проблем
міжінституційних відносин мусульманських спільнот лише відкриє шлях до
глибшого розуміння широкими верствами суті віри у єдиного Бога, поглядів
основних спільнот на  Нього,  пов’язаних з  цим мусульманських традицій.
Якесь дальше зближення позицій мусульманських спільнот станеться лише
на  тлі  повільної  еволюції  загальносуспільної  культури і  пов’язаної  з  цим
трансформації людини. Маловірогідно, що мінятиметься у цій ситуації зміст
мусульманського  віросповідання  конфесій  в  його  догматичних  засадах.
Діалог не змінюватиме релігійних виявів інституцій, але він навчатиме його
учасників  новому  ставленню  до оточуючих  співгромадян,  навчатиме
усвідомлювати  те,  що  треба  вчитися  жити  разом,  що  спільноти,  які
сповідують іслам, своїм життям нерозривно пов’язані між собою. 

25. Відтак можна сподіватися, що Україна може стати країною, в якій
буде  започаткований  ефективний  і  толерантний  діалог  між  різними
мусульманськими конфесіями. Утворенням Ради керівників мусульманських
управлінь і центрів України покладено початок цій благородній справі. Хоч
сподівання на неї  не зреалізувалися:  рада не запрацювала переважно із-за
подій  в  Криму  і  обструкції  щодо  неї  ДУМУ,  яке  одноосібно  прагне
представляти мусульман України.
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Розділ третій

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ 
КОНФЕСІЙНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ

(християнський контекст)

1. Зовнішні чинники трансформації християнства

Конфесійна  диференціація.  -  процес  і  стан  здрібнення  релігійного
напрямку (релігійної організації), виникнення на його основі нових спільнот
(зазвичай  із  метою  модернізації,  реорганізації,  матеріально-фінансової
незалежності).  Останні,  маючи  між  собою  організаційні  та  віроповчальні
відмінності, тим не менше споріднені окремими (як правило, засадничими)
положеннями  віровчення,  притаманного  вихідній  конфесії  (приміром,
прогресивний і традиційний адвентизм, прогресивний і традиційний іудаїзм,
відкритий і традиційний протестантизм тощо).

Зважаючи  на  “конфесійність”  диференціації  релігійного  життя,  а
“конфесія”, як відомо, несе в собі християнське змістовне наповнення (лат.
confessio. - сповідь, сповідання, визнання) і, власне, означає, незалежну від
інших  у  межах  однієї  релігійної  системи  течію,  напрямок,  то  у  нашому
дослідженні  ми  розкриваємо  передусім  ті  загальні  тенденції,  процеси,  і
головне.  -  зовнішні  чинники,  які  виступають  детонаторами  процесів
конфесійної диференціації як у межах християнства взагалі (наприклад , у
протестантизмі),  так  і  зокрема  в  християнському  середовищі  сучасної
України.

Конфесійна  диференціація  означає  не  просто  виокремлення  від
вихідної,  “материнської”  релігійної  організації  нових  спільнот.  Вона
зумовлює  в  її  межах  дисбаланс,  напругу.  -  систему  нерівностей  (за
доктринальним, кількісним, фінансовим або майновим показниками тощо) як
між новоствореними групами, так і між останніми та вихідною конфесією.
Для  релігієзнавців  процес  конфесійної  диференціації  має  і  позитивний,  і
негативний  аспекти.  Позитив  виявляється  в  тому,  що  наявність
диференційних процесів у релігійному середовищі вказує на те, що віряни у
межах конкретного релігійного напрямку прагнуть, з одного боку, до його
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вдосконалення,  віроповчального  еволюціонування,  а  з  іншого  -  до
підвищення  свого  авторитету  в  суспільстві,  більш  тіснішої  інтеграції  в
соціум,  осучаснення  форм  і  методів  роботи.  Натомість  чи  не  головний
негатив  зводиться  до  того,  що  конфесійна  диференціація  є  незворотнім
явищем, у ході якої виникають нечисельні релігійні групи, які зазвичай важко
фіксувати й описувати.  Процес їхнього становлення подекуди є наскільки
непередбачуваним,  “хаотичним”,  заплутаним,  що  часом  зауважувати  про
якусь  усталеність,  закономірність  в  окремих  випадках  просто  не
приходиться, тому науково фіксувати це явище часто дуже складно. Відтак
матеріалів окремих цілісних досліджень релігійної диференціації, а відтак і
відповідних джерел, на сьогодні в Україні практично немає. Існує незначна
кількість  друків,  автори  яких  лише  побічно,  доволі  опосередковано
торкаються цієї теми.

З  огляду  на  зазначену  складність,  дослідження  процесів  релігійної
диференціації,  зокрема  дивергентних  процесів  у  сучасному  християнстві,
серед  вітчизняних  релігієзнавців  непопулярні,  не  входить  до  кола  їхніх
наукових пріоритетів. Не затребуваними вони є й державними органами у
справах  релігії.  Офіційна  статистика,  яку  ті  щорічно  оприлюднюють
обмежена виключно тими релігійними організаціями,  які  мають державну
реєстрацію.  Зазначимо  тут  принагідно,  що  щорічні  звіти,  які  впродовж
десятиліття  формував  Департамент  у  справах  релігій  та  національностей
Міністерства  культури  України  релігійної  ситуації  повною  мірою  не
відображають,  оскільки  наявна  в  них  статистика  подається  загально,  не
розрізняє  традиційні  і  новітні  релігійні  напрямки  (останні  гуртом  без
конкретизації  “забиваються”  у  графи  “інші  релігійні  організації”),  не
враховує незареєстровані течії й громади. Приміром, у межах протестантизму
відсутня  окрема  позиція  по  неопротестантських  (неохристиянських)
напрямках, а в межах православ’я осібно не зафіксовані неоправославні рухи.
Державно-церковні  відносини  з  релігійними  організаціями  обмежуються
зазвичай  форматом  Всеукраїнської  Ради  Церков  і  релігійних  організацій
(ВРЦіРО),  до  якої,  як  відомо,  входять  лише  традиційні  “великі”  церкви.
Відтак  всі  інші,  які  діють  в  релігійному  просторі  України  ігноровані  у
координатах  державно-церковних  комунікацій.  До  речі,  саме  тому  за
ініціативою Української асоціації релігієзнавців і представників тих релігій і
християнських конфесій,  які  не входять до Всеукраїнської  Ради Церков у
2017 р. була створена Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань (ВРРО).67

Диференціація конфесійного життя є реакцією, з огляду на зменшення
кількості  свідомих,  практикуючих  християн,  на  занепад  традиційного
релігійного світогляду і, як наслідок, на втрату християнством авторитетних
позицій  у  соціумі.  До  слова  кажучи,  число  так  званих  суто  обрядових

67 ВРРО. - Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань як складова громадянського
суспільства України. URL: https://vrro.org.ua/about/6-vseukrajinska-rada-religijnikh
-ob-ednan-yak-skladova-gromadyanskogo-suspilstva-ukrajini.html
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віруючих із кожним роком зростає, що тягне за собою ризик перетворення
конфесій, в яких вони мають більшість, на “бізнес-структури”, на такі собі
“сервісні  центри”  з  надання  населенню  “платних  містичних  послуг”.68

Приміром, в Україні православними вважає себе чи не 2/3 населення країни,
проте не більше 1% з них є включеними в церковне життя, дотримуються
канонів, є практикуючими християнами. Зрозуміло, все це підводить окремих
церковників і богословів до переосмислення значення і ролі християнства в
сучасному  світі,  до  рішучих  дій  у  справі  переоцінок  його  традиційного
віровчення,  реорганізації  церковного  устрою  й  богослужбових  практик  з
огляду на отих 2/3 формальних віруючих, які у будь-який спосіб мусять бути
утриманими у межах конфесії, бодай і шляхом пом’якшення віроповчальних
вимог,  лібералізації  літургійних  практик.  У  противному  разі  Церква
завтрашнього  дня  ризикує  залишитись  наодинці  з  тими  вірянами,  які
складають  отой  1%,  а  відтак  позбутись  авторитету,  статусу,  своєї
впливовості, влади (і то не лише в їх суто церковному розумінні), зрештою,
втратити головне джерело прибутку. - своїх вірян, бодай і номінальних.

Станом  на  2018  р.  у  12  з  15  опитаних  західноєвропейських  країн
непрактикуючі християни (які називають себе християнами, але відвідують
богослужіння  рідше,  ніж  раз  на  місяць)  становлять  найбільшу  релігійну
групу,  переважаючи  в  кількості  тих,  хто  не  сповідує  жодної  релігії  і
практикуючих християн. Назагал у всіх опитаних країнах, крім Нідерландів і
Норвегії, де найбільшою групою є особи, що не належать до жодної релігії,
непрактикуючі  християни  становлять  більшість  (виняток.  -  Італія,  де
кількість  непрактикуючих  і  практикуючих  християн  є  приблизно
однаковою).69

Ми  є  свідками,  як  церковність  сьогодні  поступово  змінює  своє
значення,  перестає  асоціюватися  з  Церквою як  інститутом,  і  передусім із
кліром.  Не  традиційна  Церква,  і  навіть  не  вчорашнє  “позацерковне
християнство”  постіндустріального  суспільства,  а  тепер  “нецерковне”  (у
традиційному  сенсі)  християнство  з  його  відмінними  від  ортодоксальних
поглядами на Святе Письмо стає реальним об’єднанням віруючих “довкола
Христа”.  Новітні  неохристиянські  інституції,  громадські  рухи,  об’єднання
доводять,  що християнство  може бути сучасним,  відкритим і  зрозумілим.
Яскравим  прикладом  тут  постають  численні  харизматичні  течії,
неопротестантські громади, гуртки з вивчення Біблії, “домашні церкви”, які
розуміють  Церкву  не  традиційно:  з  одного  боку,  як  мережеву  спільноту,
відмітною рисою якої  є її  “цифровий”, навіть “віртуальний” характер,  а з

68 Взаимодействие  церкви  и  государства  //  Nevzorov.TV.  Официальный  сайт
Александра  Невзорова.  URL:  https://nevzorov.tv/vzaimodeystvie-tserkvi-i-
gosudarstva/
69 У Західній Європі кількість християн, що не ходять до церкви, перевищує тих,
хто ходить //  Католицький оглядач.  http://catholicnews.org.ua/u-zahidniy-ievropi-
kilkist-hristiyan-shcho-ne-hodyat-do-cerkvi-perevishchuie-tih-hto-hodit
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іншого боку, як живе й дієве зібрання, про яке, власне, й повідомляють перші
розділи Дій апостолів,  як спільноту,  вибудовану за новозавітним зразком,
цебто яка є незалежною, організаційно самоврядною. Такі спільноти вільні
від  практики довгих і  заскорублих літургійних служб,  не мають складної
обрядової системи, далекі від формалізму. У цих спільнотах не ставлять за
самоціль  своє  кількісне  розростання.  Головним  тут  виступає  якість
сповідуваного християнства, відповідність його євангельському віровченню.
Сповідувана новозавітна доктрина про “малий залишок”. - це той реальний
принцип,  який  убезпечує  таке  “нецерковне  християнство”  від  масової
номінальності. Перефразовуючи тут М.Вебера, конфесійна диференціація є
наслідком  процесу  раціоналізації  релігійних  цінностей,  релігійних  норм  і
відносин між людьми.

До подібних змін християн підводять реалії їхнього життя в сучасному
світі, тобто зовнішні, позарелігійні чинники. Вони керуються прагненням, що
християнство.  -  це  не  закостеніла  догма  і  форма,  виписана  в  умовах
стародавніх  суспільств,  а  живе,  дієве  і  головне.  -  повсякчас  актуальне
віровчення,  а  не  світогляд,  який,  з  одного  боку,  призвичаює  людину  до
феодально-рабовласницьких відносин із відповідними поглядами на життя та
йменуваннями, а з іншого - закликає її зрікатись себе, уникати світу, в якому
вона  живе.  Хтось  може  зауважити,  що  не  тільки  позарелігійні,  світські
чинники можуть спонукати до змін конфесійного середовища. - їх, мовляв,
спричинюють  також  процеси,  які  відбуваються  й  у  межах  самого
християнства. На наше переконання, внутрішньохристиянські модернізаційні
тенденції.  -  це  наслідок,  а  не  причина,  вони  викликані  саме  зовнішніми,
позахристиянськими, світськими мотивами.

Отже,  під  зовнішніми  чинниками  конфесійної  диференціації ми
розуміємо  різного  роду  світські  впливи  (соціальні,  політичні,  економічні,
світоглядні,  етнокультурні,  мовні,  гендерні,  географічні,  регіональні),  які
призводять до відповідних трансформацій (організаційних, юрисдикційних
і/чи  віроповчальних)  у  межах  конфесій.  Подібні  зовнішні  фактори  є
локомотивом  процесів  модернізації  релігії  Євангелій,  яка  (модернізація)
зазвичай  зводиться  до  переборювання  усталеного  у  християнському
віровченні  протистояння  земного  і  небесного,  віднайдення  теологічних
підстав для вживання християнства у світ, пошук відповідних аргументів у
справі змирщення євангельського віровчення з тим, щоб вивільнити його від
доктрини про строгий антитетизм духовного і матеріального, і в такий спосіб
інтегрувати  релігію  Христа  у  “цей  світ”.  Метою  “нецерковного
християнства” стоїть виховання нового типу віруючого, який вивільнений від
“шкарлупи догми”, не обтяжений тягарями церковної традиційності, яка має
доволі умовне відношення до християнства, а то й взагалі суперечить змісту
Євангелії. Інше питання, що подібні завдання виходять за межі традиційного
християнського світогляду і з позиції останнього констатуються як єресь.
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Так, ряд західних радикальних теологів зауважують, що християнська
релігія в сучасному світі  може вижити лиш за умови пристосування її  до
світу, не зупиняючись при цьому навіть перед необхідністю трансформації
наріжних принципів віровчення.70 Іншими словами, в результаті  “повзучої
секуляризації”71 суспільства,  втрати  нею  сакрального  характеру  релігія
виокремлюється в одну із сфер соціального (соціально-політичного) життя,
втрачаючи при цьому своє колишнє значення як “священного образу”72. Утім
саме  це  й  відкриває  перед  нею  ряд  нових  можливостей.  -  не  просто
реабілітуватись у статусі “світла для світу”, а утримати свої актуальність і
популярність. Реалізація подібного неодмінно вимагає для цього суттєвого
переосмислення  християнських  засад,  подекуди  навіть  їхнього
перепрацювання,  аби  ті  могли  відповідати  запитам  і  потребам  сучасної
людини, а відтак були здатними сьогодні запобігати відходу віруючих від
Церкви. Типовим прикладом тут є так зване “відкрите християнство”.

Конфесійна  диференціація  є  реакцією  церковників  на  поступовий
занепад релігійного світогляду, на втрату релігією, зокрема християнством,
колишніх  авторитетних  позицій  у  соціумі,  зменшення  кількості
практикуючих  християн.  Так,  сьогоднішнє  традиційне  церковне
християнство,  у  своїй  нездатності  підтримати  свого  вірного,  спроможне
тільки підштовхувати його ненавидіти світ, спонукати зректися його, в такий
спосіб  формуючи  його  як  слабку  особистість,  яка  й  може,  що  лишень
ховатися  від  цьогосвітних  проблем  у  шкарлупу  власної  релігійності.  Не
дивно, що все частіше (і  передусім у християнському середовищі) можна
чути висновки, на зразок таких: “християнство давно себе дискредитувало”;
“християнство.  -  це  застарілий  підхід  до  релігії”;  слід  відмовитись  від
“традиційного  християнства”  на  користь  якогось  нового,  навіть
“агностичного християнства”; що християнству “потрібно стати таким собі
західним  буддизмом”;  оскільки  “Ісус  прийшов,  щоб  зруйнувати  старе
царство,  чим  по  суті  й  були  старі  вірування”,  то  “християнству  слід
оновитися,  інакше воно помре”; “християнству потрібна модернізація”,  бо
“не можна в ХХІ столітті  вірити у міфи,  в  які  вірили кілька тисяч років
тому”.73 Чимало європейських католицьких ЗМІ сьогодні б’ють на сполох,
наголошуючи, що нинішня Європа вже увійшла у постхристиянський період.
Примас  Угорщини  кардинал  Петер  Ердьо,  характеризуючи  стан
християнства  в  Європі,  зауважує,  що  кризу,  яку  переживає  нині
християнство, призвели секуляризаційні процеси. “Але, - на його думку, - є
також багато ознак життєздатності християнства. Це - численні рухи, активні

70 Религия и Церковь в современную эпоху. - М., 1976. - С. 132.
71 Webster  Errol.  Why  Are  so  Many  Leaving  the  Church?  //  Adventist  Record.
February 14, 2020. URL: 
72 Гараджа В.И. Социология религии. - М., 2007. - С. 293.
73 Варич Отто. Христианству нужен ребрендинг // Атеистическая религия. - May
7, 2014. - URL 
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спільноти  вірних,  чітке  відродження  віри  серед  молоді”.74 Щоправда,
церковник  дещо замовчує  той  факт,  що це  відродження  здійснюється  не
зовсім у лоні традиційного християнства, а й за його межами. Принагідно
зазначимо, що у новозавітному християнстві під “зовнішніми” (грецьк. έξω,
έξωθεν)  розумілися  люди,  що  знаходяться  ззовні.  -  за  межами  Церкви,
перебувають у світі, тобто не є християнами (1 Кор. 5:12-13; 1 Тим. 3:7). То ж
зауважуючи  на  зовнішніх  впливах  на  сучасне  християнство,  ми  тут
керуємось  передусім  новозавітним  значенням  “зовнішності”,  тобто
розуміємо подібні зовнішні впливи як складові секуляризаційних зрушень у
межах цієї релігії.

2. “Нецерковне християнство”. - спроба модернізації християнства
під впливом зовнішніх (світських) ціннісних домінант

Церква у наші дні прагне вийти за рамки Церкви-інституту, проявляючи
себе в позацерковних формах. - неформальних типах спільнот (товариствах,
братствах, асоціаціях, клубах, гуртках), які сповідують ідеї про “нецерковне
християнство”. Однак, попри нетрадиційну нецерковність, саме “у цих місцях
церква як спільнота відчувається  сильніше,  ніж усередині  самої  церкви як
храму”.75 Нетрадиційна спільнота віруючих змінює саме поняття про Церкву,
повертаючи їй зміст новозавітної Еклезії. Так, у баптистському середовищі
України  подібні  “новоутворені  церкви,  як  правило,  дуже  динамічні,
використовують нові, не властиві традиційному українському баптизму форми
богослужінь і часто критично ставляться до традиційних форм баптистської
життєдіяльності  (як  до  богослужбової,  так  і  до  побутової  культури),  Це
викликає звинувачення нових церков і місій з боку старих церков у “відступі
від євангельсько-баптистських принципів”, у “харизматії тощо”.76 

Однією з відмітних рис “нецерковного християнства” є надання літургії
новозавітного  характеру,  що  тягне  за  собою  відновлення  практики
ранньохристиянських агап чи “вечерь любові” (грецьк. αγαπη. - любов), які
проводилися за прикладом останньої вечері Ісуса Христа з апостолами. Це
доводить, що ранні християни розуміли Церкву, якщо визначити це сучасною
мовою, як “братство”, “клуб за інтересом”.

Оскільки  сучасний  віруючий  здебільшого  вже  не  ідентифікує
християнство винятково з Церквою, оскільки остання, на шляху свого відходу

74 Stosunki polskie-węgierskie są dobre również w Kościele // eKAI.pl. - 18 września
2011. URL
75 Черенков Михаил. Новые форматы церковности как ответ на кризис церкви //
Релігія в Україні. - 14 02 2012. - URL: http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/
14623-novye-formaty-cerkovnosti-kak-otvet-na-krizis-cerkvi.html
76 Яроцький П., Решетніков Ю. Інституалізація протестантизму як вихід у світ //
Християнство доби постмодерну (колективна монографія) – К., 2005. - С. 243.
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від  новозавітного  зразка,  перестала  бути,  власне,  даруйте  за  тавтологію,
еклезійними зборами віруючих у Христа, а перетворилась на таку собі спілку,
що об’єднує й ідентифікує себе переважним чином із священництвом, кліром,
розуміючи мирян як маргінальний прошарок, як “паству”, яка призвичаєна до
нездатності бути християнством без “пастухів”, то “секулярні люди, - зауважує
американський  адвентистський  теолог  Джон  Паулін,  -  схильні  протидіяти
тому,  що  вони  називають  “організованою”  релігією.  Вони  побоюються
примусу, бояться стати об’єктом маніпулювання, відчуваючи, що релігійний
примус є найбільш дратівливим зазіханням на особистісну свободу. 

І вони, звичайно, мають рацію. Відтак, коли такі люди приходять до
віри, вони вважають за краще опинитися в такому релігійному середовищі, де
їм  нададуть  значної  свободи  і  можливості  жити  і  мислити  за  власним
бажанням”.77

На  думку  швейцарського  теолога,  католицького  священника  і
письменника Ганса Кюнга, “Церква далеко відстала не тільки від епохи, але
передусім. - від свого власного завдання. У багатьох випадках вона, згідно з
судженнями її друзів і ворогів, не слідувала за прикладом того, на кого вона
постійно посилається. Тому сьогодні видимий дивний контраст між інтересом
до самого Ісуса і байдужістю до Церкви. Всюди, де Церква замість служіння
людині здійснює владу над людьми, всюди, де її інститути, вчення і закони
стають  самоціллю,  всюди,  де  її  представники  видають  особисті  думки  і
прагнення за божественні заповіді і приписи, там зраджують завдання Церкви,
там Церква віддаляється як від Бога, так і від людей, там вона опиняється у
стані кризи”.78

Відтак “нецерковне християнство” не прив’язує віруючого до конкретної
громади, оскільки в його розумінні церковна форма існування християнства
більше  не  актуальна.  Сьогодні  громада  як  осередок  “братерського
спілкування”,  з  одного боку, активно існує у віртуальному просторі:  через
численні  інтернет-сайти,  відеоканали,  соціальні  мережі  християнин  може
отримати  молитовну  підтримку,  послухати  проповідь,  відвідати  біблійний
урок,  зрештою  -  поспілкуватись  онлайн  із  одновірцями,  у  такий  спосіб
вибудовуючи  своє  власне  християнство  поза  традиційною  церковністю.  З
іншого боку,  оскільки громадівське  життя стає  все  більше позацерковним,
інституційне поле християнства розширюється за рахунок клубної і мережевої
форм організації віруючих.  Бог сьогодні - не в Церкві, а поза нею. - у будь-
якому місці, де “двоє чи троє” збираються “в ім’я” Христа (Мт. 18:20).

З новою силою звучать сьогодні слова ап. Павла, який зауважує, що Бог
не проживає “в храмах, рукою збудованих”, а тому “не вимагає служіння рук
людських”, тобто не вимагає храмового служіння і літургійних заходів (Дії

77 Паулин Джон. Библейская истина в современном мире. - Заокский: Источник
жизни, 2001. - URL: http://soteria.ru/s1258/9/
78 Кюнг Ганс. Критика Церкви: церковный кризис // Прогрессивные адвентисты.
- 16.02.2020. - URL: http://adventism.pro/church/kritika-tserkvi-tserkovnyj-krizis/
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17:24-25), оскільки храмом Божим і водночас священником є кожен віруючий
(1 Кор. 6:19; 1 Пет. 2:9). 

Відомо, що Еклезія І. - поч. ІІ ст.ст. не мала ні священиків, ні літургії.
Навіть ранг апостола, пресвітера чи єпископа не означав якогось особливого
священницького статусу. - це були суто адміністративні посади. Новий Завіт
не  повчає  ні  про  церковне  священство,  ні  про  церковну  літургію,  ні  про
таїнства. Він не ділить Християнську Церкву на клір і мирян. Кожна громада
організаційно  була  незалежною,  самоврядною,  власне,  автокефальною.
Доказом  цьому  є  всі  новозавітні  апостольські  послання.  Зазначимо  тут
принагідно,  що  етимологічно  й  такі  слова,  як  “святий”,  “святі”  в
ранньохристиянському середовищі означали не якийсь розряд небожителів, а
були звичайною назвою всіх віруючих в Ісуса Христа осіб, тобто християн, які
вважали  себе  посвяченими  Богові  через  Христа,  а  відтак  відділеними  від
інших людей, в ширшому значенні. - від світу гріха. Приклад цього – Церква
мормонів, де всі віряни є ”Святі останніх днів”.

Сучасний рух “нецерковного християнства”. - це рух за повернення до
засадничих основ новозавітного християнства. Слід відзначити, що поняття
“нецерковність”  розуміється  прихильниками  руху  не  в  сенсі  заперечення
Церкви як Тіла Христового, а означає передусім неприйнятність ідеї сучасного
традиційного,  власне,  церковного  християнства,  згідно  з  яким  Церква
перестала  бути  Еклезією  Христовою,  зборами  вірних  у  Христі,
перетворившись  на  “священницьку  корпорацію”.  То  ж,  оскільки  сучасне
розуміння  церковності  не  відповідає  змісту  новозавітної  Церкви;  оскільки
воно ділить всупереч Новому Завіту християнський загал на клір і  мирян;
оскільки воно перетворює місця богослужбових зібрань віруючих на “храми”,
а спільнотне молитовне служіння на літургію чи месу як храмове дійство за
прикладом того, яке практикувалось у біблійні часи в Єрусалимському храмі,
на цій підставі перетворюючи клір на таких собі “християнських левітів” і в
такий спосіб  організаційно спотворюючи значення  Церкви за  новозавітнім
зразком, то цілком зрозуміло, що сучасна церковність не просто суперечить
духу новозавітної традиції, вона її відкидає.

Для  представників  традиційних  чи  “історичних”  конфесій  їхнє
розуміння християнства звужене до церковної традиції, церковного передання,
храму,  літургії  чи  меси,  церковноначалія.  “Інакше”  (не  їхнє)  розуміння
християнства. - для них неприйнятне, оскільки являє собою “підробку віри
Христової”.79 Саме  тому  представники  кліру  асоціюють  поняття
“християнство”  передусім  із  протестантизмом,  із,  даруйте,  якимсь
“сектантством”, натомість себе ототожнюють винятково із Церквою, в такий
спосіб  не  просто  розводячи  між  собою  ці  два  поняття,  а  більше  того.  -
протиставляючи їх.

79 Священномученик Иларион (Троицкий). // Христианства нет без Церкви - М.,
2007. - С. 30.
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 Для кліриків не існує в їхньому розумінні християнства відмінного від
їхнього  розуміння  церковності.  І  якщо  ними  й  вживається  поняття
“християнство”, то лише тільки у сенсі їхнього розуміння “Церква”. У такий
спосіб  монополізуючи  поняття  “християнство”,  останнє  закріплюється
винятково за традиційними як “історичними” конфесіями, які, у свою чергу,
постають у вигляді таких собі “клерикальних корпорацій”80, головною метою
яких  є  надання  мирянам  як  “пасивним  споживачам  Божого  слова,  яке
проповідується з амвона”81 платних ритуальних послуг. Таким чином, всі інші
як  “не  свої”  констатуються  “нехристиянськими”,  оскільки  не  належать  до
“Церкви”, цебто їхньої конфесії.82

Ось, як описує стан сучасного християнства одне видання прогресивних
адвентистів. “Деяким людям пощастило. Вони знайшли церкву, яка відповідає
їхнім потребам. Але так пощастило далеко не всім, і саме в цьому полягає
проблема безлічі “віруючих на межі”. Багато ситих досхочу своєю помісною
церквою, оскільки вони випробували на собі її нетерпимість. Вони виявили,
що  їм  не  можна  ставити  зайві  питання,  і  звичайно  ж,  вони  не  можуть
висловлювати якісь ідеї,  які  видаються такими,  що суперечать  офіційному
вченню адвентизму. … Вони втомилися від переказів ідей дев’ятнадцятого
століття  і  від  суперечок  довкола доктринальних питань.  І  вони більше не
можуть терпіти людей,  які  знають абсолютно все,  тому що “так  говорить
Біблія” і тому що вони точно знають, як потрібно тлумачити те, що прочитане
в Біблії. Тому не дивно, що ці люди задаються питанням, як вони зможуть
вижити в такій церкві”.83

Без сумніву, традиційне християнство втрачає в соціумі свій авторитет,
все  більше  дистанціюється  від  людини,  а  тому  потребує  осучаснення.  У
противному  разі  воно  ризикує  перетворитись  на  незрозумілу,  а  тому
неактуальну систему цінностей, яка виражається в релігії тотальної ізоляції.
Пошук виходів  чи то у традиціоналізмі  (католики,  православні),  а  чи ж у
поверненні до засад початкового, новозавітного християнства лише посилює
цю  ізоляцію  і,  як  наслідок,  з  одного  боку,  провокує  церковні  кола  до
агресивних форм ортодоксії,  а  з  іншого.  -  активізує  процеси конфесійного
здрібнення. Ситуація,  яка склалась в сучасному християнстві засвідчує,  що

80 Чаплин Всеволод. Церкви нужно перестать быть клерикальной корпорацией. //
Православие и мир. - 6 июня, 2012. - URL
81 Говорун  Кирилл.  Миряне  больше  не  согласны  играть  роль  пассивных
потребителей Божьего слова”  //  LB.ua.  30  мая  2019.  -  URL:  https://lb.ua/news/
2019/05/30/428241_kirill_govorun_miryane_bolshe.html
82 Священномученик  Иларион  (Троицкий).  Христианства  нет  без  Церкви.  -
Сборник.  -  М.,  2007.  -  С.  30-31;  Соблазн  “внецерковного  христианства”  //
Православие. - Ru. URL: https://pravoslavie.ru/43158.html
83 Бруинсма Рейндер. Что, если моя Церковь далека от идеала? // Прогрессивные
адвентисты.  28.11.2018.  URL:  http://adventism.pro/church/chto-esli-moya-tserkov-
daleka-ot-ideala/
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зазвичай  процес  його  (християнства)  самозбереження  реалізується  у  трьох
взаємно протилежних напрямках. - обстоювання масового, обрядового, власне,
традиційного  християнства  (1);  прагнення  відновити  в  сучасних  умовах
християнство новозавітного часу, орієнтуючись виключно на біблійні тексти
(2);  “змістовна” модернізація християнського віровчення, ревізія  засад його
віровчення (3). Американський єпископ Єпископальної Церкви Джон Шелбі
Спонг у своїй праці “Нове християнство для Нового світу” прямо закликає
сучасних християн “до нової і радикальної реформації”. На його думку, якщо
не  переосмислити  християнське  віровчення,  не  відійти  від  теїзму  і
традиційних  доктрин”,  релігію  Христа  чекає  зникнення,  за  його  словами,
“смерть”.84

Прихильники  “нового  християнства”  переконані,  що,  на  відміну  від
традиційного чи консервативного, їхнє християнство тепер і віроповчально, і
організаційно відповідає духовним запитам сучасного людства. Щоправда, ця
інформація зазвичай приховується від загалу,  оскільки ціною відповідності
такого  християнства  є  постійне  його  підлаштування  до  мінливої  системи
ціннісних  дороговказів  сучасності,  а  подібне  у  світлі  Нового  Завіту
розцінюється, як змирщення, відступництво, оскільки передбачає обов’язкове
його  включення  у  світ,  що,  згідно  з  новозавітними  настановами,  є  вкрай
неприйнятним.  Іншими словами,  все  зводиться  якщо й  не  до  повного,  то
принаймні  часткового  заперечення  Біблії  як  єдиного  критерію  істинності
віровчення і головне. - Євангелії як нормативного морально-етичного закону.
Відоме євангельське “ідіть і  навчіть”  вважається тепер у більшості  церков
надто застарілим гаслом. Насправді сучасні конфесії  живуть за принципом
“сходіть і заманіть ”. А задля досягнення цієї мети у таких церквах неодмінно
має  бути  щось,  що  послужить  приманкою  для  “невоцерковленних”.85 У
противному разі люди туди не підуть. Переважна більшість людей шукають не
Бога, а людського спілкування, не євангельських повчань про гріх і каяття, а
про методи утвердження себе в цьому світі. Церква, яка буде проповідувати у
новозавітних  традиціях  розіп’ятого  Христа,  є  непопулярною.  Відтак  слід
створити, вибудувати таку Церкву, яка б сповна відповідала запитам людини. -
обстоювала  такі  речі,  які  хочуть  чути,  бачити  віряни і  в  такий спосіб  не
“принижувати” їх  ідеєю про зречення  земного,  зреченням себе на користь
єднання  з  небесним,  блаженством  бідних,  настановами  про  неправильний
розвід  і  повторний шлюб,  про  блуд  і  перелюб.  Усе  це  виступає  сьогодні
“страшилками”, що можуть відлякувати вірних від християнства.

Сучасне церковне життя виступає не засобом прилучення до Христа, а
інструментом психологічного тиску (а то й грубої фізичної сили), механізмом
зміцнення  церковницької  влади.  Сьогоднішні  християни  призвичаєні  до

84 Spong J.Sh. A New Christianity for a New World: Why Traditional Faith is Dying &
How a New Faith is Being Born Paperback. - Harper San Francisco, 2001. - 276 p.
85 Головин Сергей. Как создать бесплодную церковь? // LiveJournal. - 2016-10-21.
URL: https://sergei-golovin.livejournal.com/28459.html
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Церкви-системи, у якій є мозковий центр, який спускає їм усі необхідні для
“життя  у  Христі”  інструкції  і  директиви,  через  які  втілюються  необхідні
церковницькі практики, правила і звички, метою яких перетворити кожного
члена церкви максимально залежним від них. Подібна Церква-система, “де все
продумано і прораховано, все розставлено на свої місця, це - спектакль, де
кожен виконує свою певну роль. … Приймаючи земне за небесне, людина
замість віри в Бога починає вірити в церкву (вірніше, в церковну організацію) і
заявляти, що оскільки сили адові Церква здолати не повинні (Мат. 16:18), то
саме ця організація (яку він ототожнює з Церквою ) і є втіленою істиною”.86

За словами римо-католицького архиєпископа Карло Марії Віґано чимало
служителів  “ховаються  в  тиші”  від  своїх  прихожан,  “боячись  втратити
людську прихильність, несміливо перестають вільно говорити про те, що є
правильним”;  і,  відповідно  до  голосу  Христа,  який  є  Істиною  (Ів.  10,12),
стають неспроможними дбати про свою паству з любов’ю пастиря, а натомість
діють як найманці. І коли приходить вовк, вони втікають і ховаються в тиші”.
То  ж  “нерішуче  мовчання  залишає  в  помилці  тих,  кого  можна  було  б
напоумити”.87 

Ото ж бо й виходить, що чимало католиків (та й не тільки) не знають
Євангелії, а якщо й знають, то сповідують її вибірковим чином, інтерпретуючи
її відповідно до своїх життєвих зацікавлень і пріоритетів. В ортодоксальному
сенсі  вони  є  більше  “невіруючими”,  оскільки  їхні  уявлення  про  Бога  і
божественне, християнські цінності суттєво відрізняються від традиційних.88

Байдужість  суспільства  до релігії  спонукає релігію до пошуку нових
форм,  нових  виявів,  нових  методів  впливу  на  людей,  які  б  конкретно
заохочували їх ставати членами тієї чи іншої релігійної організації і водночас
утримували їх в ній. Розширення інституційного поля релігії в бік світу тягне
за  собою  й  зміну  її  пріоритетів,  оскільки,  так  чи  інакше,  парадигматичні
акценти  переносяться  з  небесного  на  земне,  у  процесі  чого  християнство
здебільшого  дедалі  відчутніше  перестає  асоціюватись  із  Церквою,
церковністю,  формуючи у  межах себе  такі  спільнотні  відносини,  які,  слід
наголосити, більше нагадують новозавітні еклезії і за формою, щоправда за
змістом часто надто далеко відходять від євангельського віровчення, натомість
підсовуючи під  виглядом цього ліберальні  цінності,  сповідуючи релятивну
мораль. - мораль без Євангелії, без морального Ідеалу і церковність без Бога.

86 Нестеренко М.Г. Институциональное пленение Церкви. - Харьков, 2017. - С.
39-40.
87 Не  будьте  безрозсудливими  пастирями,  які  бояться  втратити  людську
прихильність,  -  «братське напоумлення» Архиєпископа Віґано //  Католицький
Оглядач. Втр, 08/10/2019. URL: http://catholicnews.org.ua/ne-budte-bezrozsudlivimi
-pastiryami-yaki-boyatsya-vtratiti-lyudsku-prihilnist-bratske-napoumlennya
88 Attitudes  of  Christians  in  Western  Europe  |  Pew  Research  Center.  URL:
https://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/
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3. Від традиційного церковного
до альтернативного нецерковного християнства.

Концепції “нового християнства”

У 1967 р.  один із найбільш активних членів екуменічного руху при
Константинопольському патріархаті,  голова Грецької Православної Церкви
Північної  і  Південної  Америки  архієпископ  Яків  (1911-2005),  який  у
церковних колах славився своїм “провокаційним модернізмом”, висловив по
суті  пророчу  з  позиції  нашого  сьогодення  думку  про  необхідність  появи
“нового християнства”, яке мусить базуватися на цілком інших, відмінних
від  традиційних,  поняттях  і  визначеннях.  “Нам необхідно звільнитися  від
елліністичних ідей, які століттями володіли християнською релігією і нічого
не  значать  для  сучасної  людини,  і  замінити  їх  іншими,  -  наголошував
служитель.  -  Нам  необхідно  абсолютно нове  Християнство,  засноване  на
інших поняттях і визначеннях, оскільки, коли ми говоримо Вища Істота в
значенні Бог, молодь нас не розуміє. Вчення про Логос, як втілення Бога
Логосу  в  особі  Ісуса  Христа,  а  особливо  догмат  про  Святу  Трійцю та  її
властивостях і всемогутності сьогодні не пройдуть, оскільки нові досягнення
перевершили  старі  елліністичні  ідеї.  Ми  не  можемо  вчити  [людей]  тому
християнству, з яким ми самі колись познайомилися...”.89

Примітно, що ідея про “нове християнство” зі слів цього православного
архієрея передбачає не просто перегляд існуючих християнських норм. Вона
вимагає їхнього підлаштування під вимоги сучасного світу, більше того. -
передбачає  співзвучності  щодо  інших  релігійних  світоглядів  і  традицій.
Архієпископ Яків регулярно брав участь в екуменічних “богослужіннях” не
тільки  разом  із  представниками  інших  конфесій,  а  й  співслужив  із
буддистами, мусульманами та іудеями. Він обстоював ідею про створення
так званих “недогматичних” храмів, в яких люди різних віросповідань могли
б  поклонятися  “невидимому  Богу”,  “який  означений  не  догмами,  але
любов’ю”.

Прихильниками  “нового  християнства”  у  США  був  відкритий  так
званий “храм порозуміння”,  а  також створено “Союз об’єднаних релігій”,
головна мета  діяльності  якого зводилась  до створення “загальнолюдських
символічних  храмів”  в  різних  частинах  світу  з  тим,  щоб  у  такий  спосіб
об’єднати всі релігії в одну, аби “розбудувати світ, який буде жити в єдності і
згоді”,  а  в  перспективі,  як  про це  зауважує  один з  визначних захисників
“Нового  християнства”  Т.Мертон,  встановлення  “світового  уряду...  єдиної
справжньої міжнародної влади” як “єдино правильного рішення всіх проблем
людини”.90

89 New Liturgy to go to Episcopalians; Members Will Try Revised Communion for 3
Years // New York Times. -September 25, 1967. - P. 39.
90 Заигрывание с исламом и другими религиями // Издательство Русская Идея.
15.09.2017. URL: https://rusidea.org/40315
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На переконання  названого  архієпископа Якова,  “Церква  не  повинна
бути  прив’язаною до традицій минулого,  так  само як  і  не  повинна жити
якимсь своїм, особливим життям”. На думку служителя, це. - вимога часу.
Усвідомлюючи  свою православну  належність,  він  водночас  розуміє  свою
позицію  як  несумісну  з  православ’ям,  тим  самим  зводячи  Православну
Церкву до рівня єресі, секти.91 Зазначимо тут принагідно, що ідею про „нове
християнство” у свій час відкрито став проповідувати й Папа Іван ХХІІІ.

Втім його „нове християнство” передбачає не тільки відхід від „старих
елліністичних ідей”, а по суті заперечення євангельської ідеї як такої, а прямо
передбачає створення нової релігії, яка буде ґрунтуватися на конгломераті
ідей, запозичених з таких світових релігій як буддизм, іудаїзм та іслам. Якщо
обстоювати  екуменізм  у  дусі  синкретизму  й  об’єднання  різних  духовних
традицій різних релігій, а з усього видно, що екуменістична ідея стає дедалі
потужніше  розумітися  саме  так,  то  нічого  доброго  з  нього  (екуменізму)
людство не отримає, адже він болюче вдарить не по одному християнству, а
тепер вже й по іншим світовим релігіям, а відтак по конкретним культурам,
націям і державам. По суті такий християнський екуменізм вже немає нічого
спільного  з  християнством,  а  є  відкритим  гуманістичним  ідеалізмом  і
утопізмом, бо ж з християнства викидається його головний наріжний камінь.
- Біблія як віроповчальний еталон, як нормативний морально-етичний закон і
головне. - Євангелія.

Сьогодні все більше з’являється вірян, які перестають ідентифікувати
християнство з традиційною Церквою: вони не прив’язують себе членством
до  конкретної  громади,  конфесії,  оскільки  в  їхньому  розумінні  церковна
форма у традиційному її розуміння сьогодні не актуальна, оскільки осередки
“братерського спілкування” (передусім у межах протестантизму) все дедалі
активніше переносяться до віртуального простору (через численні інтернет-
сайти  і  соціальні  мережі,  форуми,  християнин  може  через  них  ставати
причетним  до  літургійних  практик,  отримувати  молитовну  підтримку,
слухати  проповіді,  відвідувати  біблійні  уроки,  зрештою,  перебувати  у
постійному онлайн-спілкуванні з одновірцями, а не у винятково в окремі дні і
на  короткий  час,  як  це  передбачає  традиційна  церковність).  За  рахунок
клубної  і  мережевої  форм  організації  віруючих  вибудовується  і
популяризується  християнство  поза  його  чинною  традицією,  стаючи  все
більше нетрадиційним, “відкритим”, тобто “нецерковним”.

“Віртуальна Церква”. - ось новий тип організації конфесійного життя,
який гуртує  віруючих за  допомогою сучасних мережевих комунікаційних
каналів, поступово зміщуючи його (конфесійне життя) у віртуальний простір.
Відтак “віруальна церковність”. - це новий тип релігійної спільнотності, який
реалізує  нові  підходи у  справі  модернізації  християнства,  а  відтак  і  його
популяризації в сучасному інформаційному світі. Сьогоднішня “віртуальна
91 Апостолы экуменизма // Издательство Русская Идея. 15.09.2017. URL: https://
rusidea.org/40313
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релігійність” не прагне жорстко фіксувати, навпаки. - вона у своїй основі
плюральна,  а  тому  відкрита  для  широких  громадських  кіл.  “Віртуальне
християнство”, як християнство у традиційному сенсі “нецерковне”, прагне
повернути розуміння Церкви, церковності до вихідних, новозавітних значень.
- бути спільнотою, яка об’єднує усіх віруючих у Христа. При цьому водночас
не реставрує віровчення апостольської Церкви, вважаючи його незрозумілим,
застарілим, а тому й неактуальним для нашого сьогодення.

Головне  завдання  подібних  мережевих  спільнот  їхні  послідовники
розуміють традиційно. - у проголошенні Євангелії для сучасного світу. Однак
витлумачення ними новозавітних істин часом є далеким від їх традиційного
розуміння. Відтак відмінність так званого “нецерковного християнства” від
“позацерковного” (не кажучи вже тут про протестантизм і неопротестантизм)
полягає  в тому,  що,  на відміну від останнього,  воно не реформує,  а  тим
більше  не  реставрує  новозавітне  християнство,  не  прагне  обстоювати
Євангелію  в  культурних  і  світоглядних  координатах  перших  століть
християнства, а проголошує інше. - ідею Євангелії, розкриваючи її головну
суть  сучасною  мовою  для  сучасного,  біблійно  немотивованого  сучасного
віруючого.

З цією метою був навіть створений “сучасний інноваційний переклад
Біблії”. - “BasisBibel”. По суті, це навіть не переклад, оскільки “BasisBibel” не
ставить за  мету максимально точно триматись оригінального тексту,  його
завдання  полягає  в  іншому:  оскільки сучасна молодь здебільшого  вживає
сленг, має так зване “кліпове мислення”, зміст Святого Письма переказується
“короткими реченнями” зі “знайомими словами”. “В епоху цифрових медіа
поведінка  читання  принципово  змінилася.  Служби  месенджерів,  онлайн-
звіти, соціальні медіа: обсяг тексту, з яким люди стикаються щодня, постійно
збільшується.  З  іншого  боку,  час  і  готовність  до  інтенсивної  читацької
діяльності зменшуються. Зручний для читання текст BasisBibel призначений
саме  для  читання  на  екрані.  Жоден  інший переклад  Біблії  не  враховував
цього таким чином”.92

Примітно, що навіть поширення Євангелії у подібних спільнотах може
бути не просто віртуальним, а й навіть розглядатись, як гра. Показовою тут є
гра-стратегія “GoYe” від Церкви Адвентистів Сьомого дня. “Ігровий процес
включає в  себе  поширення Євангелії  на  карті  світу,  що складається  з  58
конференцій та 10 дивізіонів, і збору балів Повного Залучення членів (TMI)
шляхом інвестування ресурсів в місіонерські поїздки, духовні дари, церкви та
офіси. Коли в кожній конференції є церква, Друге пришестя завершує гру, і
виграє гравець з найбільшою кількістю балів TMI”.93 До речі,  адвентисти

92 BasisBibel  //  Deutsche  Bibelgesellschaft.  URL:  https://www.die-bibel.de/bibeln/
unsere-uebersetzungen/basisbibel/
93 Adventist Board Game Will  Focus on Mission and Church Planting //  Adventist
Review.  June 27,  2019. URL:  https://www.adventistreview.org/church-news/  story
13784-adventist-board-game-will-focus-on-mission-and-church-planting
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сьогодні  активно просувають ідею “цифрового учнівства”,  яка  передбачає
“використання  всіх  наявних  в  нашому  розпорядженні  інструментів  і
можливостей для виконання великого доручення”. - створення християнської
присутності  в  Інтернеті,  щоправда,  із  засторогою,  аби  засоби “цифрового
учнівства” не перетворились на самоціль.94

Ідея про “віртуальну церковність” споріднена з розуміння “відкритого
християнства”. Послідовники останнього проголошують себе сповідниками
“універсального”,  “всезначимого”,  “нового  християнства”,  яке  вони
вважають  “порожнім”.  -  порожнім  від  усього  зайвого,  колишнього,
напрацьованого, бо ж усе це тільки заважає бачити Христа, мотивуючи це
тим,  що  у  порожнечі  своєї  відкритості  “Христос  буде  виднішим”,  “з
приходом  Його  ця  порожнеча  оживає,  і  все  християнське  і  навіть
нехристиянське освітлюється Його світлом і благословляється Їм. Тоді все
традиції, книги, догмати, чудеса, святі подвиги, добрі справи знаходять сенс.
…  “Відкрите  християнство”.  -  це  образ  вічного  Христа  і  древнього
християнства, актуальний для мультирелігійного і мультикультурного світу.
… ”.95 Воно відкрите до радикальних кроків і у своєму радикалізмі заперечує
все, “що перешкоджає в ньому відкритися Христу, і приєднатися до Христа в
тому, що і як Він чинить в сучасному світі”.96

“Відрите  християнство,  -  зауважує  Д.Буркло,  автор  відомої  книги
“Відкрите християнство: додому іншою дорогою”97, - пропонує вам любити
Бога та ближнього, як це робив Ісус, і відмовитися від будь-якої релігійної
доктрини, яка перегороджує шлях любові. Відкрите християнство запрошує
вас слідувати Ісусовому шляху любити навіть немилого, не маючи потреби
вірити в неймовірне. Воно розглядає християнство як живу, мінливу мову
серця і душі”.98 “Відкрите християнство”. - це запрошення зберегти віру, але
при  цьому  відкинути  догму.99 Назагал  ідея  про  “відкрите  християнство”
зводиться до сповідування такого християнства, яким би його хотіли бачити
сучасні віруючі, а відтак відкриває шлях до віри в такого Бога, “якими би ти
бажав, щоб Він був”, що може означати й те, що можна цілком обійтися “без

94 Айткен  Рэйчел  Лимонс.  Цифровое  ученичество  //  Альфа  и  Омега.  -  № 57
(3/2019). - С. 1, 3.
95 Черенков Михайло. "Відкрите християнство": до Бога, життя, людей // РІСУ -
Релігійно-інформаційна служба України. -18.02.2012. URL
96 Черенков Михайло. "Відкрите християнство": до Бога, життя, людей // РІСУ -
Релігійно-інформаційна  служба  України.  18.02.2012.  URL:  https://risu.ua/quot-
vidkrite-hristiyanstvo-quot-do-boga-zhittya-lyudey_n54663
97 Див.: Burklo Jim. Open Christianity: Home by Another Road. - Saint Johann Press,
2009. - 288 p.
98 Цит.  за:  What  is  “Open”  Christianity  //  archshrk.  March  25,  2008.  URL:
http://archshrk.com/what-is-open-christianity
99 Див.: Burklo Jim. Open Christianity: Home by another Road. - Rising Star Press,
2002. - 275 p.
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віри  у  вищу  істоту  чи  Писання”,  застосовуючи  принципи  християнської
любові, так би мовити, напряму.100

В Україні одним із прикладів “відкритого християнства” є “Відкритий
православний  університет  Святої  Софії-Премудрості”,  який,  бодай  що
позиціює себе як “освітній заклад некласичного типу, що спеціалізується на
проведенні просвітницьких заходів релігійної та соціальної тематики”101, як
“просвітницький  проект,  а  не  класичний  університет”  і  “не  є  релігійною
організацією”102.  Свою  мету  він  вбачає  в  реалізації  ідеї  “відкритого
православ’я”, яке зорієнтоване не лише на православних, а взагалі на широке
коло  релігійних  і  нерелігійних  осіб.  У  даному  випадку  ідея  “відкритого
православ’я” існує у контексті ідеї “відкритого християнства”, є похідною від
неї.

У багатьох позиціях “відкрите християнство” (“відкритий католицизм”,
“відкритий  протестантизм”,  “відкрите  православ’я”),  подібне  до
“прогресивного  християнства”.  По  суті,  це  два  ідейно  споріднених
християнських  напрямки,  оскільки  вони,  обстоюючи  часом  навіть  надто
ліберальне, нелітералістичне ставлення до Святого Письма, вливають новий
зміст  у  біблійні  тексти,  заперечують  традиційне розуміння церковності,  а
тому не прив’язують християнськість віруючого до конкретної конфесії. 

Носіями ідей “прогресивного християнства” (в тому числі і в Україні) є
“прогресивні  адвентисти”,  яких  відрізняє  від  традиційних  факт  їхнього
критичного ставлення не тільки до адвентистської доктрини, а й загалом до
низки віроповчальних положень традиційного християнства.

“Прогресивне  християнство” обстоює  нелітералістичний
(небуквальний)  підхід  до  біблійних  текстів,  виявляє  відкритість  до
метафоричних та не надприродних інтерпретацій християнської традиції, має
плюралістичне ставлення  у  питаннях  як  християнського  віровчення,  так  і
щодо  інших  релігій,  прагнучи  в  такий  спосіб  модернізувати  релігію
Євангелій  в  такий  спосіб,  щоб  воно  було  прийнятним  людині
постсекулярного світу, відповідало її запитам.103

Незважаючи на те, що у США під назвою “прогресивне християнство”
діють  два  рухи.  -  один  є  релігійно-політичним  (його  прихильники,  як
правило,  мають  ортодоксальні  традиційні  погляди на  релігію,  захищаючи
економічну справедливість і мир), натомість інший. - явище суто теологічне.
Останній,  заперечуючи  будь-які  тенденції  щодо  політизації  християнства,

100 What is ‘Open’ Christianity. March 25, 2008. URL: http://archshrk.com/what-is-
open-christianity
101 Відкритий православний університет Святої Софії-Премудрості // Вікіпедія.
URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Відкритий_православний_університет_Святої_
Софії-Премудрості
102 Відкритий Православний Університет. URL: http://oou.org.ua/about/
103 Musings:  Progressive  Christian  Elevator  Speeches  //  Musings  by  Jim  Burklo.
January 31, 2008. URL: https://tcpc.blogs.com/musings/2008/01/progressive-chr.html
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водночас  не  вважає  його  (християнство)  єдиною  істинною  вірою.104

“...Прогресивний християнський рух. - це переосмислення і перевизначення
нашої релігії, сміливе повернення нашої ідентичності і віднайдення стислих
способів її вираження”. 

Таким чином, Церква і церковність в уявах “прогресивних християн”. -
це більше релігійно-філософська система, ніж, власне, християнський рух.
Якщо  подібний  світогляд  і  може  називатись  християнським,  то  лишень
формально. На це вказують ряд обстоюваних ним положень, а саме:

• віра стосується справ, а не вірувань;
• не сприймає Біблію буквально;
• вважає,  що  Бог  (ідея  про  Бога)  еволюціонізує,  а  тому  заперечує

традиційно християнські уявлення про нього, вважаючи їх застарілими,
а тому нечинними для сповідування (“Бог більший за будь-яку ідею
про нього”);

• вважає, що інші релігії можуть бути настільки ж хорошими для інших,
скільки моя релігія добре для мене;

• вибудовує таку Церкву, яка “не вимагає від вас припаркувати мозок
назовні до того, як увійти всередину”.105

Джон Спонг,  один із провідних лідерів прогресивного християнства,
повчає,  що  буквальне  читання  Євангелій  насправді  є  єретичним  Це
помилкове  уявлення  увійшло  до  Церкви  лише  після  того,  як  погани
витіснили з християнства всіх єврейських послідовників Ісуса Христа. Так, у
книзі “Біблійний літералізм: єресь язичників” він пропонує радикально новий
погляд на Євангелії передусім як єврейські тексти, у такий спосіб знімаючи
пласти  “давнього  невігластва  язичників”,  пропонує  відкрити  початковий
зміст цих книг. Дж.Спонг чітко дає зрозуміти, що лише після того, як Церква
стала  повністю язичницькою,  зміст  Євангелій  був  спотворений.106 Більше
того,  у  праці  “Воскресіння:  міф  чи  реальність?”,  він  взагалі  ставить  під
сумнів  історичну  обґрунтованість  євангельської  оповіді  про  воскресіння
Христа.107 Відтак, згідно з міркуваннями цього теолога, слід “оновити свою
віру  у  світлі  досягнень  наших  знань  та  кинути  виклик  жорстким  і
проблематичним  церковним  вченням,  що  постали  з  Реформацією”,
переосмислити і переформулювати саме розуміння Бога.108

104 Musings:  Progressive  Christian  Elevator  Speeches  //  Musings  by  Jim  Burklo.
January 31, 2008. URL: https://tcpc.blogs.com/musings/2008/01/progressive-chr.html
105 Musings:  Progressive  Christian  Elevator  Speeches  //  Musings  by  Jim  Burklo.
January 31, 2008. URL: https://tcpc.blogs.com/musings/2008/01/progressive-chr.html
106 Spong  J.Sh.  Biblical  Literalism:  A  Gentile  Heresy.  A  Journey  into  a  New
Christianity Through the Doorway of Matthew's Gospel. - Harper One, 2017. - 416 p.
107 Spong J.Sh. Resurrection: Myth or Reality? – Harper One, 1995. - 352 p.
108 Spong J.Sh. Unbelievable: Why Neither Ancient Creeds Nor the Reformation Can
Produce a Living Faith Today. . Harper One, 2019. - 336 p.



227

Носіями ідей “прогресивного християнства” (в тому числі і в Україні) є
“прогресивні  адвентисти”,  яких  відрізняє  від  традиційних  факт  їхнього
критичного  ставлення  не  лише  до  адвентистської  доктрини,  зокрема  до
повчань  (одкровень)  однієї  із  родоначальників  адвентистського  руху.  -
Е.Уайт  (останню  більшість  представників  традиційного  адвентизму
вважають пророчицею, а її праці. - богонатхненними 109), а й загалом до низки
віроповчальних  положень  традиційного  християнства:  на  відміну  від
традиційного адвентизму вони заперечують вічність Мойсеєвого Закону (не
приймають,  притаманну  для  традиційного  адвентизму  чинність  настанов
Тори у наші дні, зокрема не вважають чинними Десять заповідей, включаючи
заповідь  про  суботу),  критично  ставляться  до  інших,  притаманних
адвентизму віроповчальних положень, зокрема вважають не обов’язковими
для членства в Церкві “28 фундаментальних переконань”110 адвентистської
теології.111

“Прогресивні адвентисти” - це скоріше, є їхньою самоназвою: у межах
традиційного  християнства.  Зокрема  у  традиційному  адвентизмі  вони
фігурують під назвами “ліберальних ...”, “культурних …” чи “харизматичних
адвентистів”  (останні  є  нечисельним  явищем  в  межах  прогресивного
адвентизму,  оскільки  їхнє  віровчення  поєднує  прогресивну  адвентистську
ідеологію з п’ятидесятництвом чи неоп’ятидесятництвом).112

Що стосується “культурного адвентизму”, то цей термін, як вважають,
запозичений з іудаїзму. Однак це - смисловий клон: те смислове наповнення,
яке  він  отримав  в  адвентизмі  суттєво  відрізняється  від  іудейського
(подібність тут більше омонімічна). Якщо в іудаїзмі “культурними євреями”
називають тих людей, які були народжені і виховані в єврейському етнічно-
релігійному середовищі, але за вимогами єврейської релігії не вважаються
іудеями (термін виник під час геноциду євреїв 30-40-х рр. м. ст., коли чимала
кількість євреїв, не знайшовши для себе відповідей на питання “Як Бог міг
допустити  такі  жахливі  події  у  житті  свого  обраного  народу?”,  зреклася
іудаїзму, ставши, по суті, якщо не відвертими антитеїстами, то, принаймні,
агностиками), то “культурні адвентисти” з позиції адвентистів традиційних. -

109 Believe  His  Prophets:  Why  I  Accept  Ellen  G.  White’s  Prophetic  Ministry  //
Seventh-day  Adventist  World  Church  Official  Website  |  Adventist.org.  URL:
https://adventist.news/en/news/believe-his-prophets-why-i-accept-ellen-g-whites-
prophetic-ministry
110 28 Fundamental Beliefs. General Conference of Seventh-day Adventists, 2020 //
Seventh-day  Adventist  World  Church  Official  Website  |  Adventist.org.  URL:
https://www.adventist.org/wp-content/uploads/2020/06/ADV-28Beliefs2020.pdf
111 Fundamental Beliefs of the Seventh Day Adventist Church // Seventh-day Adventist
World  Church  Official  Website  |  Adventist.org.  URL:  https://www.adventist.org/
beliefs/fundamental-beliefs/
112 Прогрессивный адвентизм - Progressive Adventism // qaz.wiki. URL: https://ru.
qaz.wiki/wiki/Progressive_Adventism
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це особи,  які  виросли й були виховані  в  адвентистському середовищі,  як
правило,  походять  з  адвентистських  родин,  навіть  вважають  себе
адвентистами,  однак  віросповідно  адвентистами вже  не  є  (принаймні,  і  в
першу чергу, з позиції традиційного адвентизму).113 

Утім  “культурний  адвентизм”,  який  торує  свій  шлях  рейками
“прогресивного християнства”, обстоює притаманні для останнього ліберальні
погляди не лише на адвентизм, а й взагалі на християнство. “Прогресивний
адвентизм”  якщо  й  не  заперечує  адвентизм  традиційний,  то,  принаймні,
констатує його невідповідність, зокрема й ідейну, культурну невідповідність
реаліям нашого сьогодення.

Ще одним прикладом конфесійної диференціації під впливом зовнішніх
чинників є  рух так званої  “Виникаючої Церкви” (Emerging Church), який
прагне утверджувати “відкриту Церкву” для світу, для людини світу, тим саме
проголошуючи нову еру християнства. - християнства “розцерковленого”, яке
постає  вивільненим  від  диктату  кліру,  оприсутнене  скрізь  і  з  кожним  114.
Послідовники руху вважають,  що для ефективного  досягнення  Євангелією
нового постмодерністського світу необхідно надати радикально нового змісту
всім доктринам і практикам Церкви: рух ставить за мету здійснити докорінну
реконструкцію  християнства,  адаптувавши  його  до  сучасної  домінуючої
культурної парадигми.115 “Виникаюча Церква” у своєму прагненні адаптувати
євангельське  християнство  до  “панівного  культурного  контексту”,
контекстуалізувати його для “постмодерністського покоління”, пристосувати
Церкву до споживацької культури “плинної модерності”, водночас постулює
себе  як  одна  з  форм  протесту  проти  традиційного  євангельського
християнства, модернізму та мегацерков.116 

Саме  тому  громади  “виникаючих  церков”  зауважують  на  своїй
небагаточисельності,  здійснюючи ставку  при  цьому на  якість  практичного
християнства. Прихильники  “Виникаючої  Церкви”  творять  по  суті  “нове
християнство”, яке не “постулює себе як вічна істина”, а, застосовуючи іншу,
постмодерну епістемологію, яка “пропонує відмінний від звичного підхід до
знання, до пізнання, до розуміння істини”, буде здатне вправно взаємодіяти “з
новою  культурною  епохою,  яка  заперечує  існування  єдиної  істини  або
можливості  її  пізнання”  і  втілювати  “Євангеліє  Царства  Божого  у
калейдоскопічній та еклектичній культурі постмодернізму”117,  вибудовувати
таку Церкву,  яка  б дотримувалась “мінімалістського та децентралізованого

113 Вполне  нормально  быть  «культурным  адвентистом»  //  Прогрессивные
адвентисты.  27.04.2016.  URL:  http://adventism.pro/church/vpolne-normalno-byt-
kulturnym-adventistom/
114 Соловій  Р.  Феномен  Виникаючої  церкви  у  контексті  теологічних  та
еклезіологічних  трансформацій  у  сучасному  західному  протестантизмі.  -  К.,
2016.
115 Там само. - С. 156.
116 Там само. - С. 7-12.
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підходу  до  організаційних  структур,  віддаючи  перевагу  мережевим,  а  не
ієрархічним формам церковної організації”.

Відтак  рух  “Виникаючої  Церкви”  свідомо  гальмує  процес
інституціоналізації,  обстоюючи  нове  поняття  “Церкви”  як  “вільного
об’єднання християн, які прагнуть без догматичних обмежень вести мову про
християнську віру, місію та практику в сьогоднішньому світі”.118 “Виникаюча
Церква”  у  своєму  прагненні  адаптувати  євангельське  християнство  до
“панівного  культурного  контексту”,  контекстуалізувати  його  для
“постмодерністського  покоління”,  пристосувати  Церкву  до  споживацької
культури  “плинної  модерності”  водночас  постулює  себе  як  одна  з  форм
протесту  проти  традиційного  євангельського  християнства,  модернізму  та
мегацерков.119

Однією  з  характерних  рис  “Виникаючої  Церкви”  є  те,  що  вона
проголошує себе якраз не “Церквою”, а саме “рухом”120, який мусить, на думку
прихильників ВЦ, повернути християнству втрачений авторитет. Рух приймає
нові умови постхристиянської культури як можливість докорінного оновлення
християнського життя, а це потребує не лише відповідних змін у герменевтиці
й методології  богословських досліджень, нових “акцентів” у богословських
пошуках, а насамперед появи радикально нового типу християн, які б здатні
були “заново дослідити кожну доктрину і практику в церкві, знаходячи нові
шляхи для їх дефініції і вияву”.121 переосмислити відповідно до реалій нового
часу все християнське віровчення, виключаючи положення про Бога, Ісуса,
Біблію, спасіння, майбутнє.122 У противному разі, якщо цього не реалізувати,
процес “повного оновлення” християнства не відбудеться.123 По суті, мова йде
про  ревізію  усталеного  віровчення  релігії  Євангелій,  за  результатами  якої
засадничі християнські ідеї не просто отримують нове тлумачення. - в них
вливається новий, часом відмінний від початкового зміст. Зокрема: 

• Приміром, якщо традиційне християнство проголошує, що “цей світ”
лежить у  злі  (1  Ів.  5:19),  оскільки є  сферою діяльності  “князя  світу

117 Соловій Роман: “У Виникаючій церкві  є величезний інтерес до літургічної
практики Православ’я” // Відкритий Православний Університет / Православіє в
Україні.  26  січня  2017.  URL:  http://orthodoxy.org.ua/data/roman-soloviy-u-
vinikayuchiy-cerkvi-ie-velichezniy-interes-do-liturgichnoyi-praktiki
118 Роман Соловій.  -  Феномен Виникаючої  церкви у  контексті  теологічних та
еклезіологічних  трансформацій  у  сучасному  західному  протестантизмі  //
ЭСХАТОС.  URL:  http://esxatos.com/soloviy-fenomen-vinikayuchoyi-cerkvi-u-
konteksti-teologichnih-ta
119 Соловій  Роман.  Феномен  Виникаючої  церкви  у  контексті  теологічних  та
еклезіологічних  трансформацій  у  сучасному  західному  протестантизмі.  -  К.,
2016. - С. 7-12.
120 Там само. - С. 152.
121 Там само. - С. 152-153.
122 Там само. - С. 154.
123 Там само. - С. 154.
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цього”.  -  Сатани  (Ів.  12:31,  14:30,  16:11)  і  на  цій  підставі  закликає
віруючих зрікатись його (Лк. 14:26, 33; 18:22, 29-30; Флп. 3:7-8), не бути
його частиною (Рим. 12:2), то “Виникаюча Церква” повчає про інше,. -
що справжня мета християн. - не втекти з цього світу, але зробити світ
таким місцем, в яке Бог може прийти. Останнє тягне за собою видозміну
й іншого наріжного християнського положення. - ідеї про Царство Боже.

• Якщо євангельський Ісус повчає, що його Царство не від світу цього (Ів.
18:36), то у “Виникаючій Церкві” навпаки. - вважають, що це Царство
зусиллями представників руху як “християн нового виду” мусить стати
частиною світу.

• Якщо за Євангеліями період Царства Божого у всій повноті (“у силі і
славі”) настане тільки після Другого пришестя Ісуса Христа (Об. 11:15),
то  у  “Виникаючій  Церкві”  переконані,  що  настання  Царства  можна
здійснити  шляхом  покращення  цьогосвітньої  реальності  через
встановлення  справедливості,  культивації  моральності,  ліквідацію
соціальної  нерівності,  захист  довкілля.  Іншими словами,  через  добрі
справи  небесне  цілком  можна  звести  в  земне,  оприсутнити  його  на
Землі.

• Якщо Новий Завіт чітко зауважує, що перед настанням Царства Божого
матеріальний  світ  буде  знищений  (2  Пет.  3:10;  Об.  6:14),  то  у
“Виникаючій Церкві” вважають, що цей світ  буде не знищений, але
перетворений на  “місце,  де  Бог  знаходиться  вдома,  місце,  яким Бог
пишається і яким задоволений, місце, де збуваються мрії Бога”.124

• Якщо центральним місцем Євангелії є ідея про жертовну смерть Христа
за гріхи людства, віровчення про віру і каяття, то лідери “Виникаючої
Церкви” мають тенденцію переносити наголос на значення морального
прикладу Христа, відсуваючи на другий план роль Христа як жертви за
очищення від гріха.125 Останнє “зумовлює нове прочитання Євангелії,
яке розглядається не стільки як послання, що має привести людину до
вибору між небесами і пеклом, а як звістка, яка може і повинна змінити
наше власне життя і суспільство”.126 

• Поруч  із  цим  провідники  “Виникаючої  церкви”  часто  говорять  про
Євангелію як  про Божий план викуплення людства  від  егоїстичного
життя, що виявляє себе у нелюблячому і несправедливому ставленні до
ближніх, водночас мінімізуючи значення спасіння від вічності без Бога.
Відтак “у вченні руху про спасіння відбувається зміщення акцентів із
доктрин  смерті  Христа,  прощення  гріхів  і  вічного  життя  на  ідею
морального наслідування Христа і взаємодії з ним у його місії у світі”.127

124 Там само. - С. 265-266.
125 Там само. - С. 239.
126 Там само. - С. 317.
127 Там само. - С. 233.
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З  огляду  на  вищезазначене,  можна  висновити,  що  рух  “Виникаючої
Церкви” це не чергова спроба “реформації” чи “реставрації” християнства, а
яскравий  приклад  християнського  ревізіонізму.  Незважаючи  на  те,  що
протестний характер цього руху спрямований передусім проти християнського
модернізму,  його  мета  осучаснити  християнство  шляхом  його  змирщення
силує  нас  констатувати  “Виникаючу  Церкву”  як,  умовно  кажучи,
християнський постмодернізм, оскільки її реальний потенціал розкривається
завдяки  критиці  всього  існуючого  християнства,  його віроповчальної  бази,
завдяки поділу сучасного християнства на “своє. - чуже”, “ми. - вони”, критиці,
яка настільки запаморочує, що сповідуване “Виникаючою Церквою” її “нове
християнство”  стає  всього-лишень  новою формою андеграунду,  ще  одним
різновидом  альтернативного  світогляду,  такого  собі  нігілізму,  який,
заперечуючи  саму  можливість  достовірності  й  об’єктивності,  нехтуючи
поняттями  “справедливості”  і  “правоти”128,  у  своїй  нездатності  відкрити
християнство  для  світу  ХХІ  ст.,  тільки  й  може,  що  “сіяти  сумніви  у
правочинності “старого знання””129, підсовуючи на його заміну якусь підробку,
яку  тільки  доволі  умовно  можна  назвати  християнством.  За  новою
парадигмою мислення, новим прочитанням біблійних текстів, неординарним
поглядом  на  Церкву,  Христа,  Бога,  за  новими  шляхами  до  розуміння
євангелізму,  проповіді  та  літургійних  практик  криється  практика  тісної
адаптації християнської релігійності до сучасної культури постмодерну, його
інтеграції у секулярний світ сучасної людини.

Одними  із  беззаперечних  позитивів  руху  “Виникаючої  Церкви”  є
кинутий  ним  сучасному  християнству  виклик  віднайти  баланс  між
крайнощами конфронтації і конформізму у відносинах з панівною культурною
парадигмою,  вписування  християнства  в  домінуючий  соціокультурний
контекст,  втілення  Євангелії  в  калейдоскопічній  та  еклектичній  культурі
постмодернізму.  Вивільняючи  себе  від  тягарів  обстоювання  текстуальних
аргументів  і  доктринальних  формулювань,  від  слідування  літургійним
формам, пропагуючи еклектичне використання містеріальності і  традицій в
поклонінні, насамкінець, віддаючи розуміння християнських істин на розсуд
індивідуальної  свідомості,  вихолощуючи  відтак  християнство  до  способу
мислення,  “Виникаюча  Церква”  перетворює  християнство  на  “настій”,
співзвучний  сучасній  культурі,  на  квазірелігійну  “спільноту  творчості  і
навчання, місце, де до людей із різними поглядами ставляться з однаковою
повагою”.130

128 Брайсон В. Политическая теория феминизма. - М., 2001. - С. 12.
129 Ильин  И.П.  Постструктурализм.  Деконструктивизм.  Постмодернизм.  -  М.,
1996. - С. 50.
130 Соловий Роман. Появляющаяся церковь // ESXATOS. URL: http://esxatos.com/
solovij-poyavlyayushchayasya-cerkov
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4. Закордонні впливи на конфесійність України.
Українське християнське середовище

в тенетах секуляризаційних процесів сучасності

Реалії  сучасної  релігійності  такі,  що  переважна  частина  людей
розуміють релігію одним із  традиційних елементів  культури,  що,  у  свою
чергу, уможливлює їм автоматично вважати себе релігійними, хоча насправді
така  позиція  носить,  швидше,  культурно-історичний  характер,  ніж
релігійний. Це доводить наступний факт. За різними даними станом на 2019
рік  близько  90%,  громадян  України  вважають  себе  православними.  Так,
згідно  з  результатами  дослідження  Київського  міжнародного  інституту
соціології, 48,8% українців вважають себе парафіянами Православної Церкви
України.  Поруч  із  цим  16,3%  зауважили,  що  належать  до  Православної
церкви, але без конкретизації патріархату; 14,2% зарахували себе до вірян
Московського  Патріархату;  8,8%.  -  до  Української  Греко-Католицької
Церкви; 4,9%. - до інших конфесій. Насамкінець 4,3% українців вважають
себе  атеїстами,  а  2,7%  не  змогли  або  відмовилися  відповідати.  131

Незважаючи  на  дуже високий відсоток  громадян,  які  ідентифікують  себе
православними,  реальна картина засвідчує  поступове зменшення кількості
віруючих в Україні. Згідно з даними американського дослідницького центру
“Pew”, станом на 2018 р. серед українців “дуже релігійними” вважають себе
31%. При цьому тільки 22% з опитаних вважають релігію, 35%. - мінімум раз
на  місять  відвідують  релігійні  служби,  29%.  -  моляться  щодня,  32%.  -
переконані, що Бог існує. У рейтингу найбільш релігійних країн (20 позицій)
Україна посіла 11 місце, а от “ісконно православна” Росія зайняла останню 20
позицію.132 Між тим, за даними українського “Центру Разумкова”, якщо в
2014 р. їх налічувалось 76% віруючих, в 2016. - 70,4%, то в 2017 р. стало 67,1.
Примітно,  що  подібне  зменшення  відбувається  не  за  рахунок  зростання
частки  атеїстів,  навпаки  їхня  кількість  теж  трохи  зменшилась.  В  Україні
стало більше людей, які вагаються, яким питання релігії байдужі, або ж яким
важко відповісти.133

Спад  кількості  віруючих  в  Україні  фіксує  й  соціологічна  група
“Рейтинг”. Згідно з її даними, протягом останніх шести років кількість вірян
різних конфесій у країні відчутно змінилася. Якщо в 2013 році православних
налічувалося  понад  70,6%,  то  в  2018.  -  67,3%.  Кількість  римо-католиків

131 Скільки в Україні православних християн: результати опитування // 24 Канал.
22  травня  2019.  URL:  https://24tv.ua/skilki_v_ukrayini_pravoslavnih_hristiyan_
rezultati_opituvannya_n1156761
132 Статистика: розповіли, скільки українців вірять в Бога // Gazeta.ua. Четвер, 6 
грудня 2018. URL: https://gazeta.ua/articles/life/_skilki-ukrayinciv-viryat-u-boga/ 
873271
133 Релігія в Україні: хто, де та скільки? // Церкваріум. - 05 червня 2017.  URL:
https://cerkvarium.org/publikatsii/security/religiya-v-ukrajini-khto-de-ta-skilki
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зменшилася з 1,3% до 0,8%, греко-католиків, навпаки, стало більше. - з 5,7%
до 9,4%, а протестантів. - з 0,8% до 2,2%. Кількість мусульман зменшилася з
0,7% до  0,2% в  2017  році.134 “Центр  Разумкова”  висновує,  що в  2019  р.
зафіксований найнижчий, починаючи з 2010 р., показник віруючих людей. -
66 % (виняток становив 2014 р., коли до віруючих віднесли себе 67%). І якщо
православних  у  2018  р.  налічувалось  67,3%,  то  в  2019  їх  становило  вже
64,9%.  Це.  -  мінімальний  показник  за  19  років.  В  2019  р.  зменшилась  і
загальна кількість віруючих інших конфесій. Так, у 2019 р., порівнюючи з
2018  р.,  греко-католиків  стало  на  0,1% більше.  -  9,5%,  римо-католиків.  -
більше  на  0.6%,  а  ось  кількість  мусульман  і  протестантів  зменшилась.  -
відповідно 0,1% і 1,8% відповідно. Цікаву групу становлять так звані “просто
християни”. - їхня кількість сягає 8% опитаних. Якщо зважити, що зазвичай
“просто  християнами”  ідентифікують  себе  переважною  більшістю
протестанти і неопротестанти, то кількість протестантів в Україні, з огляду на
ці 8%, може значно перевищувати означені 1,8%.135

Ліберальне  ставлення  до  розуміння  церковності.  -  не  ноу-хау
вітчизняного  віруючого.  Українські  віряни  традиційно,  як  правило,
консервативні, навіть дещо байдужі у своїх симпатіях чи антипатіях щодо
релігійного, бо ж у переважній більшості вони обрядовірці. - належать до тієї
чи іншої конфесії здебільшого “інерційно”, цебто історично, за походженням,
традицією і менше з причини індивідуальних віроповчальних симпатій (не
дивно, що більшість українських християн далека не те, що від знання текстів
Святого Письма, а й навіть необізнані з головними засадами християнства). А
якщо й виказують своє невдоволення внутрішньоцерковними справами, то це
рідко коли призводить до крайнощів. - зречення своєї конфесії з подальшим
утворенням іншої, в якій би всі їхні претензії були враховані й зреалізовані. У
цьому сенсі більшість мотиваторів щодо лібералізації й модернізації релігії
підкидаються  українському  віруючому  із-за  кордону  і  не  завжди,  як  це
відбувається на Заході, отримують бажаний результат.

Де-юре  Україна  не  імпортує  релігійні  потоки,  а  де-факто.  -  наявне
активне  проникнення  на  українські  терени  під  виглядом  релігійних
ідеологічно й культурно ворожих світоглядних матриць. Тут, скоріше, мова
мусить йти, власне, не про “імпорт”, а про “контрабанду”, бо ж українське
законодавство не передбачає якесь запозичення світоглядних, культурних чи
релігійних ідей. Україна, проголосивши демократичний європейський шлях

134 Кількість православних в Україні зменшилася, греко-католиків. - збільшилась,
атеїстів.  -  залишилася незмінною //  Слово і Діло.  -  23  жовтня 2018.  URL:
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/23/infografika/suspilstvo/yakyx-cerkov-xod  yat-
ukrayinczi-yak-zminyuvalasya-relihijna-pryxylnist-naselennya-ostanni-pyat-rokiv
135 Горевой Дмитрий. "Просто православные". К какой церкви себя причисляют
жители  Украины  и  кому  из  религиозных  лидеров  доверяют.  -  соцопрос  //
Настоящее  время.  -  15  ноября  2019  года.  URL:  https://www.currenttime.tv/a/
ukraine-religion-sociology/30273242.html
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свого  розвитку,  водночас  зв’язала  себе  різного  роду  міжнародними  (і
передусім європейськими) угодами, які передбачають дотримання чинних у
межах європейського співтовариства ліберально-демократичних принципів.
Оскільки наші західні кордони стали відкритими, то в цьому сенсі цілком
можна  зауважувати  про  імпорт  Україною  непритаманних  для  неї
нетрадиційних, світоглядно чужих парадигм. “Запозичені” із Заходу у такий
спосіб релігійні рухи, як правило, є носіями глобалізаційної ідеології, тому
їхня антиукраїнська налаштованість є чітко визначеною. Так, під виглядом
християнського  віровчення  потрапляють  західні  ліберальні  цінності,
ідеологія глобалізму з її ідеями уніфікації, універсалізації (космополітизації)
людства, скасування етнічних поділів та національних держав і перетворення
їх на єдине без-, поза-, чи над-етнічне ціле. Натомість зі Сходу наявний надто
потужний вплив арабського ісламу та російського православ’я (а насправді
російсько-православного  шовінізму),  яке  уособлює  під  різними  вивісками
ідеї відновлення Російської імперії. Підкреслимо, цей східний (євразійський,
а фактично. - прокремлівський) вектор сьогодні почасти є навіть сильнішим
за західний. І, незважаючи на те, що Російська Правоставна Церква офіційно
виступає проти глобалізації, російсько-православний проект “русского мира”
є всього лише російсько-православною альтернативою західній глобалізації.
“Русский  мир”  подається  в  такий  спосіб,  що  він,  мовляв,  не  суперечить
етнічному розвитку тієї чи іншої слов’янської нації, більше того входження в
нього нібито допоможе їй “більш повніше усвідомлювати себе”,  оскільки
замість націоналізму як національному патріотизму РПЦ пропонує якийсь
“православний патріотизм”,  який,  ґрунтуючись на ідеології  панславізму,  є
універсальним. Насправді це той же самий глобалізм, але, так би мовити, в
російській політичній редакції. - російська модель глобалізації слов’янського
простору.136 

Іншими словами, різні закордонні впливи під виглядом релігійних ідей
комплексно і методично привносить в Україну антиукраїнські ідеї. - з одного
боку,  глобалізаційну  ідеологію,  західний  лібералізм,  а  з  іншого  боку,
політичну доктрину змалоросійщення українського народу. Примітно, що все
це подається як практичне вираження євангельських норм, підноситься до
рангу загальнохристиянських положень, загальнолюдської моралі.

Саме тому Українська держава, з одного боку, мусить бути уважною до
появи різного роду нових релігійних рухів, але поруч з другого - і до тих ідей,
тих  віровчень,  які  обстоює  та  чи  інша  традиційна  конфесія,  мусить
регулювати  ті  ситуації,  реагувати  на  ті  випадки,  якщо  якісь  заходи  чи
проповіді  є  прямо  неконституційними  за  змістом.  Обстоювання
“нейтральних”, універсалістських поглядів чи ідей російського політичного
православ’я щодо держави і нації в межах релігійних систем (та й не тільки)
означає, по суті, вираження антиукраїнської позиції. Допоки віруючі тієї чи
136 Святая Русь. - вместе или врозь? Патриарх Кирилл на Украине. - М., 2009. - С.
13.
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іншої  конфесії  будуть  обстоювати  позицію  нехтування  українською
етнонаціональною  сферою,  зневажати  традиційну  сферу  духовного  буття
українців, ці спільноти не будуть проукраїнськими. Орієнтація на Україну, на
українськість,  повернення  ідеологічного,  світоглядного  вектору  із-за  меж
України в Україну. - ось той і ключ, і механізм, який перетворює будь-яку
чужинську  релігію  на  українську  за  змістом.  Сила  України  проти
запозичення  чужинських  світоглядів,  зрештою  проти  глобальних  загроз
сучасності в нас самих. - у всьому тому, що є “нашим”, “рідним”, що робить
нас  українцями,  вирізняючи  нас  від  інших  націй  та  етносів,  дає  нам
оригінальності, автентичності, унікальності.

Україна сьогодні, як ніколи раніше, перебуває під потужним впливом
закордонних суспільств,  які,  кажучи це словами відомого американського
соціолога  Т.Парсонса  (1902-1979),  грають  активну  роль  “суспільств-
розсадників”  релігійних  ідей.  Останні,  проникаючи  на  український
ментальний,  культурно-релігійний  ґрунт,  змінюють,  деформують  його
традиційний  ландшафт.  Так,  на  релігійній  мапі  України  за  декілька
десятиліть  ХХІ  ст.  з’явилися  нетрадиційні  для  нашого  суспільства
неопротестантські,  неоязичницькі  та  неоорієнталістські  спільноти.  І  цей
процес триває. Що стосується християнства в Україні загалом, то воно нині
переживає процес своєї, так би мовити, нової “сектантизації”. - конфесійної
диференціації, що виявляє себе у конфесійному дробленні, навіть здрібненні,
і який триває зазвичай у межах неопротестантизму і неохристиянства.

Конфесійна  диференціація  православ’я  менш  активна,  однак  вона
наявна і постання так званих неоправославних спільнот, які відмежовують
себе  від  традиційного  російського  православ’я  доводить  це  (приміром,
“Богородична Церква”,  яку було створено у 1991 р.  на базі  московського
благодійного  фонду  “Богородичний  центр”;  Богородичним  Центром
створено  і  перейменовано  безліч  релігійних  і  громадських  організацій:
“Вселенська Російська Маріанська Церква”, церква “Марія. - ХХI століття”,
Кафолична громада “Нова свята Русь”, “Фонд Нової святої Русі”. Остання
назва,  під  якою  діє  організація.  -  “Кафолична  православна  церква  Божої
Матері Державної”).

Маємо  приклад  диференціації  й  у  межах  українського  православ’я:
реанімація  колишнім  Патріархом  Київським  і  Руси-України  Філаретом
(Денисенком)  розформованого  з  постанням  канонічної  ПЦУ  Київського
Патріархату у мотивах свого виникнення має водночас і зовнішній чинник. -
російський  політичний  слід.  Поруч  із  цим,  незважаючи  на  той  факт,  що
УАПЦ,  як  зауважує  її  колишній  архиєпископ Ігор  Ісиченко,  з  постанням
ПЦУ перестала існувати формально з 15 грудня 2018 р., юридично з 2019 р.,
а  фактично  з  2020  р.,  “подекуди  ще  триває  маніпулювання  колись
популярною назвою”.137

137 Архиєпископ Ігор (Ісіченко) склав з себе обов’язки єпархіального архиєрея //
РІСУ.  19  березня  2020.  URL:  https://risu.ua/arhiyepiskop-igor-isichenko-sklav-z-
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Згідно  зі  статистикою  Міністерства  культури,  на  початок  2020  р.
кількість релігійних організацій в Україні сягнула 36 796. Серед них. - 1 728
релігійні  громади,  які  діють  без  державної  реєстрації.  Кількість
зареєстрованих релігійних громад станом на 2020 р. зменшилася майже на
400. Натомість у тому самому обсязі зросла кількість релігійних громад, що
діють без статусу юридичної особи. 138 

Із усього видно, що процес подальшої конфесійної диференціації буде
тривати,  оскільки сучасний християн.  -  це людина, яка не просто живе в
умовах  секуляризованого  (постсекулярного)  світу.  Вона  сама  є  його
частиною, а тому з необхідністю воліє включити (а радше модернізувати)
церковність,  облаштувати  своє  конфесійне  життя  в  такий  спосіб,  щоб
сповідуване нею християнство не вимагало зречення нею усього земного, а
навпаки. - утверджувало її буття у ньому. Зрозуміло, що подібна модернізація
вимагає серйозних відходів від новозавітної ортодоксії, підводить до суттєвої
ревізії християнських цінностей. Загальнопланетарний глобалізаційний фон
тут буде тільки пришвидшувати ці процеси, робити їх відносно легкими для
впровадження,  відкриваючи  “колосальні  можливості  популяризації  та
поширення будь-якої релігійної течії чи Церкви”.139 

Згідно  з  соціологією  Центра  Разумкова  за  2017  р.,  7%  опитаних
українців  ідентифікували  себе  як  “просто  християни”,  що  може  чітко
маркувати їх як позаконфесійних християн, якесь число серед яких цілком
можуть сповідувати ідеї про “відкрите...”, “прогресивне...” як альтернативне
щодо традиційного християнство.140

Процес конфесійної диференціації відбувається, як правило, у контексті
модернізації християнства, є похідним від нього. Його слід розуміти як один
із головних чинників вживання релігії Євангелій у світ, її десакралізації, як
засіб  утвердження  світоглядного  (віроповчального)  плюралізму  у  межах
християнства,  як  один  із  головних  чинників  виживання  християнства  на
сучасному етапі його існування. Інша справа, що означений інтеграційний
рух християнства у світ у світлі Нового Завіту завжди буде розцінюватися
негативно, бо будь-який компроміс між духовним і матеріальним, небесним і
земним, Христом і Сатаною є вкрай неприйнятний. Між тим, якраз означений
компроміс  сьогодні  постає  тим  фактором,  який  суттєво  змінює  і  буде
змінювати  в  найближчі  десятиліття  інституційне  обличчя  сучасного

sebe-obov-yazki-yeparhialnogo-arhiyereya_n103321
138 В Україні зросла кількість незареєстрованих релігійних громад. - статистика
Мінкультури  //  Інститут  релігійної  свободи  (ІРС).  -  12.06.2020.  URL:
https://irs.in.ua/ua/statistics-of-religious-organizations-in-ukraine-2020
139 Марчишак Арсен. Релігія на тлі загальних глобалізаційних процесів // Релігія 
та Соціум. - 2012. - №2(8). - С. 129.
140 Горєвой Дмитро. Релігія в Україні: хто, де та скільки? // Лабораторія 
Релігієзнавства. - June 5, 2017. URL: http://rellab.org.ua/релігія-в-україні-хто-де-
та-скільки/
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християнства (і передусім протестантизму). Активізація рухів, які обстоюють
ідеї  про  “нове  християнство”  є  цьому  яскравим  доказом.  Що  стосується
України,  її  релігійної  сфери,  то  наявна  в  нашому  суспільстві  релігійна
свобода є тільки благодатним ґрунтом для означених трансформацій.

5. Польськість римо-католицизму в Україні
в оцінках львівської інтелігенції

Предстоятель  римо-католиків  в  Україні  архієпископ  Мечислав
Мокшицький  неодноразово  наголошував,  що  на  українському  народові
лежить гріх “геноциду поляків” і допоки українці не очистяться від нього, не
визнають свою провину перед поляками, на Донбасі у них не буде Божого
благословення і не настане мир. Владика прив'язує воєдино “гріх геноциду” і
нав'язану Росією Україні війну на Донбасі і в такий спосіб доводить, що ця
війна  є  наслідком  невизнання  Україною  провини  перед  поляками  за
“Волинську трагедію” 1943 року (її  називають у Польщі ще “Волинською
різнею”). А тому війну на Сході, за Мокшицьким, слід розглядати метафізично
– як Боже знання, як покарання всього українського народу за цю провину.

Як  бачимо,  тут  церковний  ієрарх  зайняв  не  церковну,  а  політичну
позицію,  яка  йде  симфонічно  в  парі  з  ідеологією  праворадикальних  і
шовіністичних польських партій та організацій. 

Якщо владика і справді хоче історичної справедливості, воліє “визнати
правду”, то поруч нехай згадає, як польська шляхта в “любові і з любов'ю”
століттями поневолювала і грабувала українців і як перетворювала їх на своїх
рабів-кріпаків, як їх, як бидло, продавали і купляли, як мордували тільки за те,
що вони чинили опір польській окупації і хотіли бути вільними на своїй землі.
Хай  скаже,  як  за  Польщі  заборонялась  українська  мова,  українське
християнство - заборонялось все, що давало силу українцям бути вільними на
своїй Богом даній землі, відчувати себе українцями. Показово, що Польський
костел “з любові і з любов'ю”, закриваючи очі на муки українців, схвалював
подібну колонізаторську політику Речі Посполитої. 

 Чи  може  такі,  як  владика  Мокшицький,  вважають,  що  колишня
окупована Польщею частина українських земель була справою справедливою і
благородною  в  очах  Божих  і  чинилась  винятково  гуманними  засобами?
Чисельні  антипольські  повстання  українців  ще  від  часів  Козаччини  на
окупованих  Польщею  українських  територіях,  пізніший  рух  українських
націоналістів  були  справедливою  реакцією  на  польські  антиукраїнську
політику.  Розкручуючи  своє  богослов'я  про  якийсь  колективний  гріх
українського народу щодо поляків Мокшицький в упор не бачить ( скоріше не
хоче бачити ) у своєму оці “власної колоди” - польського гріха етноциду і
геноциду українців. Такий гріх ( і не малий і тривалий в роках) все ж був.
Принагідно згадаємо хоч би Березу Картузьку - відомий своїми знущаннями



238

над  сотнями  українських  патріотів  польський  концентраційний  табір,
розміщений у приміщенні  монастиря картузіан.  Перший комендант табору
Болеслав  Геффнер  казав  в’язням:  ”Із  Берези  можна вийти або  на  власний
похорон, або ж до божевільні”. Гинули українські патріоти від голоду і холоду.
Знайомий із поселенцями табору провідник польської організації “Фаланги”
Болеслав  П’ясецький  свідчить:  “  Між  нами,  поляками,  є  ще  такі,  які
заперечують навіть існування української нації. Я мав нагоду в Березі добре
пізнати українців. І я засвідчую, якщо б навіть припустити, що української
нації немає як такої, то ця група людей була здібною таку націю утворити”. 

25 вересня 2020 року “Радіо Люблін” подало виступ Мокшицького на
конференції, присвяченій “драматичній і складній історії РКЦ на Сході”, яка
відбулася  в  рамках  Третього  прикордонного  (“Kresowego”)  конгресу  в
Люблінському  Католицькому  університеті.  Владика  наголосив  на  тих
проблемах, з якими, на його думку, зустрічається керована ним РКЦ в Україні.

Однією із найповажніших проблем, що нібито перешкоджає у діяльності
Церкви, у нього постав український націоналізм. РКЦ в Україні трактують і
сприймають як польську церкву, а тому й прагнуть всіляко обмежувати її
функціональність. Націоналізм, з точки зору Мокшицького, панує особливо в
Греко-Католицькій Церкві, обмежує свободу римо-католицької діяльності.

На  такі  заяви  архієпископа  гостро  зреагувала  львівська  інтелігенція
своїм  відкритим  листом -запитанням  до  нього,  видрукуваним газетою  “За
вільну Україну” 29 жовтня 2020 року (№40), яке ми вирішили передрукувати
тут повністю. То ж:

“Отче!...Хочемо запитати Вас: неодноразово вживаючи словосполучення
“український націоналізм”,  яке значення Ви у нього вкладаєте? Яким саме
видом націоналізму Ви тавруєте українців? Адже сьогодні щодо визначення
цього поняття висловлено багато поглядів, а згідно з працями відомих у світі
науковців, існує досить багато його різновидів, і далеко не кожному дається
негативна  оцінка.  Адже  загальновідомо,  що  навіть  народи  Європейського
Союзу,  об’єднані  в  єдину  спільноту,  оберігають  і  плекають  кожен  свою
національну ідентичність.

Безпідставність  Ваших  звинувачень  чітко  показує  лист  Президента
Республіки Польщі Анджея Дуди від 29.03.2016 р. Б. під назвою “Вступ до
історичної  публікації,  присвяченої  Польщі  і  ролі  польської  Католицької
церкви на  світі,  адресований учасникам Світових Днів  Молоді  у  Кракові”
[Путівник з  історії  Польщі 966 – 2016.  _  Варшава,  2016.  -  С.  5].  Невже і
Президента РП через те, що він називає РКЦ у Польщі польською церквою, за
Вашою логікою, варто визнати українським націоналістом?

А Ви, преподобний отче, як Глава РКЦ в Україні, якого національного
обличчя надаєте цій церкві,  відправляючи меси до “Дня поляка”,  з  нагоди
прийняття  Конституції  Польщі,  до  дня  незалежності  Польщі,  особисто
служачи  літургії  і  виголошуючи  промови  польською  мовою?  Але  ми  це
сприймаємо майже як належне, навіть розуміємо відзначення Вас офіційним
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хрестом ордену відродження Польщі “За особливі заслуги перед Церквою за
діяльність на благо поляків в Україні”, оскільки значна частина вірних РКЦ в
Україні, як відомо, дійсно є поляками. Через це важко зрозуміти, чому ж Вас
так зачіпає, коли на побутовому рівні РКЦ в Україні часом можуть назвати
польською церквою? Підкреслюємо, саме на побутовому, оскільки ніколи в
публічному  просторі  жоден  представник  української  влади  чи  ієрарх
“націоналістичної” УГКЦ не застосовував такого означення до РКЦ в Україні.
Так само і численна українська діаспора в Італії, Португалії та багатьох інших
католицьких країнах ніколи не вважала і не вважає РКЦ польською.

Також ми не розуміємо, чому Ви, стверджуючи, що до РКЦ належить
багато українців та людей інших національностей і представляючи в Україні
Вселенський Апостольський Престол,  ніколи не проводите богослужінь до
Днів  Конституції  та  Незалежності  України,  а  також  не  відзначаєте
національних свят інших національних менших, окрім польської. Адже тим
самим Ви ставите  РКЦ в Україні  у  позицію внутрішньої  еміграції,  даючи
підстави трактувати її на побутовому рівні саме як польську церкву.

Те,  що  Ви  вважаєте  українським  націоналізмом,  на  нашу  думку,  є
насправді  проявом  природного,  властивого  всім  народам  світу  процесу
усвідомлення  своєї  національної  ідентичності  та  формування  державного
народу  –  української  політичної  нації,  яка  продовжує  виборювати  свою
незалежність у боротьбі з російськими окупантами. І у фронтових окопах наші
герої-воїни захищають як інтереси України, так і  європейські цивілізаційні
цінності, і серед них – не лише свободу та демократію, але також і право націй
на самовизначення. І серед наших захисників є не тільки етнічні українці, але й
немало росіян, грузинів, чеченців,  євреїв, білорусів та представників інших
народів.  “Український  націоналізм”,  який  вони  демонструють,  насправді  є
патріотизмом,  природним  для  кожної  нації,  зокрема  також  і  польської.  І
дійсно,  чи  міг  би  народ,  опанований  “українським  націоналізмом”  у
негативному значенні, яке Ви приписуєте цьому термінові, мати президентів,
голів парламенту, прем’єр-міністрів та міністрів, які, попри свою належність
до політичної української нації, не є етнічними українцями?

 Ми також не можемо зрозуміти Ваших звинувачень щодо УГКЦ у тому,
що  в  ній,  за  Вашими  словами,  “особливо  панує  націоналізм”.  Може,  Ви
думаєте так тому, що ця церква має у своїй назві слово “українська”? Чи тому,
що богослужебною мовою у ній є українська? Чи може тому, що в її церквах
правиться літургія на свято Незалежності України? Чи може тому, що греко-
католицькі  священники,  як  капелани,  відстоюють  незалежність  України  у
боротьбі  з  російською агресією? Чи може тому,  що УГКЦ надає  духовну
підтримку мігрантам-українцям за кордоном?

Ми також не розуміємо, як УГКЦ, що діє на своїй рідній землі, має своїх
вірних і своє поле для праці, “утруднює свободу діяльності” Вам? Чи Ваші
слова,  часом,  не  є  відголоском ідеології  комуністичної  Польщі,  в  якій,  за
словами  професора  Єльського  університету  Тімоті  Снайдера,  “…ГКЦ
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асоціювалася  новим [тобто  комуністичним]  режимом радше з  українським
націоналізмом,  аніж  з  Річчю  Посполитою,  що  її  створила”?  [Снайдер  Т.
Перетворення націй. - К.: Дух і літера, 2012. - С. 218.] На нашу думку, Вам, як
представникові  Апостольського  Престолу  в  Україні,  не  личать  недружні
вислови  в  дусі  комуністичної  ідеології  щодо  УГКЦ,  яка  відстояла  свою
вірність  Вселенській  церкві  в  часи  неймовірно  тяжких  комуністичних
репресій.

Хочемо звернути Вашу увагу, що у своєму виступі на згаданому вище
конгресі Ви постійно вживаєте вираз “на Україні”. Загальновідомо, що так
прийнято  висловлюватися  про  недержавні  території,  тому  застосування
прийменника “на” щодо України є відголоском її колишнього колоніального
стану і спрямоване на приниження її статусу як незалежної держави. До речі,
таку форму зараз вживають лише представники імперської Росії, тому дивно,
що Ви, превелебний отче, висловлюєтеся з ними в унісон.

Крім того, Ви говорите про проблеми РКЦ “на східному пограниччі”
(“na Kresach Wschodnich”), тобто на “східних окраїнах Польщі”, в той час як
території,  які  ви  маєте  на  увазі,  історично,  демографічно  і  юридично  є
невід’ємною частиною України, причому непорушність державних кордонів
після ІІ Світової війни раз і назавжди визнала вся міжнародна спільнота, у
тому числі і Республіка Польща. Сумновідомо, що радикальне шовіністичне
польське “кресове” середовище постійно виказує територіальні претензії  до
держави  України,  що  не  відповідає  офіційній  позиції  Польської  держави.
Тому, на наш погляд, Ваша участь у таких заходах як офіційного представника
Апостольського Престолу в Україні виявляє неповагу до Української держави,
її народу і влади, а як громадянина Республіки Польща – суперечить політиці
цієї держави, яка, для прикладу, майже одночасно зі згаданим вище конгресом
у тому ж Любліні створює разом з Україною і Литвою політичну платформу,
названу  “Люблінським  трикутником”,  з  метою  спільного  сприяння
європейській інтеграції Східної Європи та протистояння агресивним замахам
імперської Росії.

Підсумовуючи  те,  що  Ви  висловили  на  конгресі  в  Любліні,  можна
зробити певні висновки: Ваша позиція – звинувачення всього українського
народу та УГКЦ в націоналізмі як ідеології, що принижує інші народи – є
повністю безпідставною і  надуманою.  Ви,  будучи духовною особою,  а  не
політиком,  маєте  необережність  висловлювати  політичні  звинувачення,  що
суперечить  основній  місії,  покладеній  на  Вас  Апостольським  Престолом.
Будучи громадянином Республіки Польщі,  Ви займаєте  позицію,  що не
відповідає  міжнародній  політиці  цієї  демократичної  держави.  Крім  посади
митрополита та сану архиєпископа, Ви є головою Конференції єпископів РКЦ
в Україні, а як представник Ватикану, на наш погляд, виконуєте ще й певну
міжнародну дипломатичну місію. Проте наведені вище Ваші вислови, участь у
конгресі,  організованому  шовіністичними  “кресовими”  колами,  та  зміст
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Вашого  виступу  на  цьому  конгресі  демонструють  недружнє  ставлення  до
України як держави, до українського народу та церкви.

Виокремлення  вірних  РКЦ  лише  однієї  національної  належності  з
ігноруванням національних потреб інших вірних, що перебувають під Вашою
духовною опікою , “плекання польськості” на теренах України, на наш погляд,
не може відповідати політиці Апостольського престолу та принижує статус
Римо-Католицької Церкви як Церкви Вселенської, до якої належить також і
УГКЦ.

Cьогоденна Україна проходить складні  етапи становлення і  розвитку
демократичної правової держави. Шукаючи світової підтримки у проведенні
реформ та боротьбі з російським агресором, Україна високо цінує позицію
свого  стратегічного  партнера  і  сусіда  –  Польщі  –  та  сприяння  з  боку
Апостольського  Престолу.  Не  менше  важливою  для  майбутнього  нашої
держави має бути і єдність українського народу, бо тільки єдність та злагода
всередині країни разом із щирим порозумінням та миром із сусідами може
бути тим, що насправді миле Богові [“Щоб усі були одно…” Ів. 17 :21]. Хоча
Ви і стверджуєте, що відкриті для єдності, але реально Ваші слова та дії ведуть
до дискредитації тих кроків, які і українці, і поляки вже зробили на шляху до
принципового порозуміння. А протиставлення РКЦ і УГКЦ може вести лише
до розбрату, але аж ніяк не до любови.

Очевидно, що єдино можливий конструктивний шлях для наших країн і
народів – це шукати і здійснювати кроки до порозуміння навіть у складних
питаннях,  обтяжених  негативною  історичною  пам’яттю.  Але  про  це
поговоримо іншим разом… А Вам, преподобний отче, навіть статус секретаря
двох Пап не дає у цій ситуації права, за Вашими ж словами, “… грати роль
судді світу, який заглядає Богові в карти” [Кшиштоф Тадей. Секретар двох
Пап. Розмова з архієпископом Мечиславом Мокшицьким. - Львів:, 2018. - С.
242].

Тому звертаємося до Вас з проханням – ще раз згадавши Ваш девіз,
надалі постаратися висловлюватися та діяти у більшій відповідності до Вашої
місії глави гілки Вселенської церкви у нашій державі.

Джерело:
Діло. 15 жовтня 2020
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Розділ 4

КОНФЕСІЙНА ПЛЮРАЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ
І ШЛЯХИ ТОЛЕРАНТИЗАЦІЇ

МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

1. Конфесійний плюралізм українців
у викликах постсекулярного суспільства

Україна  традиційно  є  поліконфесійною  державою.  Притаманний
багатьом  країнам  світу  принцип  релігійного  різноманіття  отримав  своє
втілення  у  Конституції  України (стаття  15),  виступає  сьогодні  показником
швидких  трансформаційних  змін  нашої  країни  у  напрямку  формування
громадянського суспільства.

На  значний  ступінь  релігійної  свободи  України  вказує  чимало  як
закордонних,  так  і  вітчизняних  дослідників.  Так,  відомий  релігієзнавець,
професор  факультету  соціології  Джорджтаунського  університету,  керівник
Берклійського  Центру  релігії,  миру  та  світової  політики  Хосе  Казанова
стверджує, що подібної до української моделі плюралізму в Європі не існує,
оскільки там завжди була конфесійна держава і державна церква.141 

В  Україні  ж  маємо таку  ситуацію,  коли  жодна  із  церков  не  набула
статусу національної, а держава позиціонує себе нейтральною щодо релігій.
Зокрема, це зазначають останні дані Міністерства культури України, наведені
у Звіті про мережу церков і релігійних організацій в Україні: на початок 2020
року маємо 36796 релігійних організацій різної конфесійної приналежності.142

Прикметно,  що  серед  усіх  виявлених  1728  релігійні  громади  діють  без
державної  реєстрації.  На  2020  рік  зростання  незареєстрованих  релігійних
громад  порівняно  з  попереднім  роком  стає  тенденцією,  чинники  чого
потребують додаткового вивчення.

Вчені  вказують  на  асоціативний  зв’язок  доби  постмодерну  та
“радикальної  плюралізації”,  коли  будь-яка  цінність  не  набуває  значення

141 Такої моделі плюралізму, як в Україні, немає ніде в Європі, - релігієзнавець
Хосе Казанова: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=90690
142 Звіт  про  мережу  релігійних  організацій.  -  Електронний  ресурс.  Режим
доступу: https://data.gov.ua/dataset/db82faf8-3c30-4b47-95a6-15b2c0cc5ece/resource
/1fc2bcdb-f0a5-4d2f-bbd2-e666498a738c
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абсолютної. Для релігійної свідомості віруючого це означає не лише вірність
власній релігійній традиції, а й відкритість щодо інших.

Загалом,  проблема  конфесійного  плюралізму  не  є  новою  для
релігієзнавчих досліджень. Увага до неї значно активізувалась на почату ХХІ
століття, коли світ став наполегливо шукати способи взаємодії між різними
світоглядними системами, носіями яких подеколи були релігійні течії, кожна з
яких претендувала на власну доктринальну “єдиноістинність”. Вказуючи на
демократичні  процеси  всередині  держави,  конфесійне  різноманіття  може
виступати  конфліктогенним  та  дестабілізуючим  чинником  її  суспільно-
історичного розвитку. 

Сьогодні мало хто заперечує, що різноманітність релігій є очевидним
фактом, а також те, що існує безліч людей, які не дотримуються жодної із
релігій. Це породжує чимало світоглядів та способів (форм) життя, багато з
яких  перебувають  подеколи  у  напружених  взаємовідносинах.  Постають
питання: Яким чином слід реагувати на неоднозначність такої ситуації? Які
перспективи  конфесійний  плюралізм  матиме  для  України?  Чи  існує  сама
можливість міжрелігійного діалогу у поліконфесійному суспільстві? Якщо так,
то на яких засадничих принципах він зреалізується?

Сучасні філософсько-богословські дискусії щодо перспектив релігійного
плюралізму  розгортаються  у  двовекторному  просторі:  від  прагнень
гомогенізації до радикальних поглядів в осмисленні цього явища.143 З одного
боку,  представники  підходу  щодо  гомогенізації  релігійних  перспектив
практично  ігнорують  існуюче  конфесійне  різноманіття.  З  іншого,  -
радикальний плюралістичний підхід надає пріоритет поглибленому розумінню
релігійних  відмінностей,  а  не  пропаганді  власних  теологічних  вподобань.
Обидва  напрями  мають  свою  аргументацію,  яка  заслуговує  на  більш
докладний розгляд.

Перший з них пропонує розглядати “всі великі релігійні традиції” як
такі, що переслідують один і той самий етичний ідеал, спрямовані на єдиний
метафізичний  принцип.144 Певні  форми  релігії,  що  розходяться  з  цією
нормативною  парадигмою,  віднесені  до  підпорядкованої  категорії,  яка
отримує  різні  назви:  “доаксіальна”,  “первинна”,  “архаїчна”,  “племінна”;  не
розвинена до монотеїзму релігія, з “невиразним відчуттям Реального”. Така
точка  зору,  що  сповідує  гомогенізацію  “великих  релігійних  традицій”,
поєднана із  зверхнім ставленням до менших релігій,  трактує  їх  на кшталт
одностороннього викривлення “великих традицій”.

143 Докладніше див.:  Burley,  M.  Religious  Pluralisms:  From  Homogenization  to
Radicality. -  Електронний ресурс.  Режим доступу: https://link.springer.com/article/
10.1007/s11841-017-0636-3
144 Hick,  J.  (2004  [1989]). An  interpretation  of  religion:  Human  responses  to  the
transcendent (2nd  ed.).  Basingstoke:  Palgrave  Macmillan  //  Burley,  M.  Religious
Pluralisms:  From  Homogenization  to  Radicality.  -  Електронний ресурс.  Режим
доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s11841-017-0636-3
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Інша,  але  подібна  до  зазначеної  вище  позиція  отримала  назву
“доповнюючий  плюралізм”.145 Тут  доктрини  різних  релігій  розглядаються
“додатковими,  але  не  суперечливими”;  визнається  існування  “онтологічно
різних” реальностей; сумісність, взаємодоповнюваність релігій виявляється не
у спільності чи однаковості, а у діалозі та можливості взаємного “творчого
перетворення”. Проте, зрештою, маємо іншу форму гомогенізації релігій, де
релігійні  трансформації  полягають  у  “русі  до  більшої  подібності”,  а
теологічним ідеалом є глобальна релігійна конвергенція, в якій різноманітність
зводиться нанівець.

Деякі  плюралістичні  проекти  передбачають  необхідність  перегляду
релігійних доктрин “великих традицій” внаслідок зростання обізнаності щодо
інших релігій.146 Такий міжрелігійний консенсус виникатиме зсередини кожної
з  релігій,  конкретно  для  певних  релігій.  Іншими  словами,  йдеться  про
конвергенцію  шляхом  привласнення,  коли  кожна  релігія  починається  з
особистої вихідної точки, а загальна траєкторія прямуватиме до однаковості та
розчинення релігійних особливостей. Такі проекти залишаються прив’язаними
до ідеалу постійно зростаючої гомогенізації релігій, де синтез відбуватиметься
у специфічний для певних релігій спосіб.

На  відміну  від  гомогенізуючих  версій  релігійного  плюралізму,  існує
дослідницька  позиція,  яка  пропонує  визнати  “радикальний  плюралізм
людського життя”, відповідає “споглядальній концепції філософії”, а відтак,
вимагає дотримуватися “споглядального радикального плюралізму”.147 Замість
припущення, що всі релігії сумісні або ж мають стати такими, споглядальний
радикальний  плюралізм  слугує  виявленню  справжнього  різноманіття
всередині  та  між  релігіями,  релігійними  та  нерелігійними  перспективами,
уможливлює  їх  залишатися  самими  собою  у  взаємовідносинах.  У  деяких
випадках визнається неможливість розв’язання певних суперечливих ситуацій.
Водночас,  сутність  підходу  полягає  не  у  врегулюванні  чи-то  загостренні
суперечок, а у поглибленні розуміння особливостей релігійних та нерелігійних

145 Cobb Jr., J. B. (1990). Dialogue. In L. Swidler, J. B. Cobb Jr., P. F. Knitter, & M.
K.  Hellwig  (Eds.), Death  or  dialogue?  From the  age  of  monologue  to  the  age  of
dialogue (pp. 1–18). London: SCM Press //  Burley, M. Religious Pluralisms: From
Homogenization  to  Radicality.  -  Електронний ресурс.  Режим  доступу:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11841-017-0636-3
146 Schmidt-Leukel,  P.  (2017). Religious  pluralism and interreligious  theology:  The
Gifford  lectures—An  extended  edition.  Maryknoll:  Orbis  //  Burley,  M.  Religious
Pluralisms:  From  Homogenization  to  Radicality.  -  Електронний ресурс.  Режим
доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s11841-017-0636-3
147 Phillips, D. Z. (2007).  Philosophy’s radical pluralism in the house of intellect—A
reply to Henk Vroom. In A. F. Sanders (Ed.), D. Z. Phillips’ contemplative philosophy
of religion: Questions and responses (pp. 197–211). Aldershot: Ashgate // Burley, M.
Religious Pluralisms: From Homogenization to  Radicality.  -  Електронний ресурс.
Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s11841-017-0636-3
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форм  життя  без  якогось  теологічного  (богословського)  упередження.  Як
вважають  послідовники  зазначеної  вище  теорії,  споглядальний  релігійний
плюралізм  надає  перевагу  “справедливості  різноманітності”  на  відміну  від
виправдання будь-якої теологічної програми. 

На  початку  ХХІ  століття  вчені  серйозно  заговорили  про  бажаність
міжкультурного  порозуміння.  Одним  із  перших,  хто  запропонував  ідею
філософського  контролю  “релігійного  досвіду  та  думки  цілого  людського
роду” був американський дослідник Джон Хік, який, власне, і став автором
“плюралістичної гіпотези” про “великі світові релігійні традиції”.148 Останні,
на  думку  Джона  Хіка,  утворюють  різні  концепції,  уявлення  про  Реальне,
абсолют, надають відповіді різних культур про ідеальний спосіб людського
існування,  забезпечують  засіб  для  перетворення  буттєвого  егоцентризму
суб’єкта на такий, що бере до уваги життєві виклики. Гіпотеза Хіка включає
метафізичний  та  етичний  вимір:  він  стверджує,  що  всі  “великі”  релігії
спрямовані на деяке метафізичне “Реальне”, а етичні установки та поведінка
віруючих  вдосконалюються  через  практику  безкорисливості  та  участь  у
релігійному житті. 

Джон Хік наголошує, що “принципове розуміння світу” можливо або
шляхом пасивного сприйняття світу таким, яким він є, або ж з допомогою
когнітивного апарату, коли суб’єкт відіграє активну роль у побудові такого
світу,  яким його уявляє.  Існує  фундаментальне розмежування між речами,
якими  вони  видаються,  та  речами,  якими  вони  насправді  є.  При  цьому,
культурне  (інтелектуальне,  етнічне)  середовище  суб’єкта  впливає  на  його
способи пізнання, набуття релігійного досвіду.  З огляду на різноманітність
релігійного  досвіду,  реальність  набуватиме  стількох  форм,  скільки  існує
релігійних концепцій особистого божества чи -то безособового абсолюту.

У  прагненні  віднайти  критерій  відмінності  “справжнього”  від
“неавтентичного”  прояву  релігійного  абсолюту,  вказується  сотеріологічна
ефективність  відповідної  традиції,  яка  залежить  від  активної  пропаганди
релігією  певного  набору  етичних  цінностей,  спільних  для  “усіх  великих
традицій”  (своєрідного  “Золотого  правила”,  викладеному  у  їх  Писаннях,
уособленого  такими  явищами,  як  “щедрість,  прощення,  доброта,  любов,
співчуття”), що переводить релігійну систему від егоцентристської позиції до
адекватного сприйняття реальності.  Ті  ж з них, що підтримують несумісні
цінності,  мають  бути  відхилені  як  морально  дефіцитні  разом з  будь-якою
концепцією божественного, якої вони дотримуються.

Зазначена  вище  позиція  не  видається  беззаперечною  щонайменше  з
трьох точок зору. По-перше, бінарне розрізнення “великих традицій” та решти
релігійних систем перешкоджає цілісному, належним чином нюансованому

148 Hick,  J.  (2004  [1989]). An  interpretation  of  religion:  Human  responses  to  the
transcendent (2nd  ed.).  Basingstoke:  Palgrave  Macmillan  //  Burley,  M.  Religious
Pluralisms:  From  Homogenization  to  Radicality.  -  Електронний ресурс.  Режим
доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s11841-017-0636-3
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осмисленню  релігійної  різноманітності.  По-друге,  подібна
інструменталістська,  прагматична  концепція  релігійних  доктрин  не  сприяє
поглибленому розумінню кожної з них, та тієї  ролі,  яку вони відіграють у
релігійних  формах  життя.  По-третє,  етичний  критерій  для  відмежування
автентичних релігій від “неправдивих” спонукає до спотвореного, вузького
розуміння  форм,  яких  може  набувати  релігійне  життя.  Не  забезпечуючи
повного визнання релігійного різноманіття, така позиція породжує редукційну
та  гомогенізовану  картину  майбутнього  для  конфесійного  плюралізму
загалом.  Окрім  того,  вузько  витлумачений,  значно  деконтекстуалізований
взаємозв’язок  етичних  чинників  виключає  релігійні  традиції  автохтонних,
корінних народів,  які  були надто поширені  на території  України протягом
історично-тривалого часу.

Доктринальні  особливості  виступають  складовою  релігійного
світогляду, у межах якого релігія набуває власного виповнення. Таким чином,
навряд  чи  доцільно  навіть  інтерпретаційно  припустити,  що  доктринальні
відмінності між релігійними системами зводяться лише до варіацій спільної
етичної, але відповідним чином видозміненої, “викривленої” теми. Потрібен
нюансований  аналіз,  який  визнає  різноманітні  ролі  доктрини  у  житті
віруючого  індивіда.  Ці  ролі  визначаються:  правилами існування  релігійної
громади та окресленням її  меж; способом висловлення та розповсюдження
духовного  досвіду;  формуванням  релігійної  особистості  членів  громади
шляхом катехізації; пропозиціями щодо сотеріологічного розвитку віруючого
не лише з рекомендацією конкретних релігійних способів дій, а й відповідно
до релігійних переконань щодо природи людської особистості та особливостей
світу, у якому відбувається її життєдіяльність.

Окрім зазначеної вище точки зору на релігійне різноманіття, існує теорія
“диференціального”,  або  “додаткового”  плюралізму,  запропонована
американським дослідником Джоном Коббом,  де  йдеться про необхідність
творчої  трансформації  релігій  “задля  більш  повного  і  справжнього
плюралізму”.149 На відміну від твердження, що всі релігії орієнтовані на той
самий  релігійний  об’єкт,  мають  однакову  мету  та  тип  “порятунку”,
диференціальний  плюралізм  визнає,  що  релігії  віддають  перевагу  різним
спасительним цілям та припускає можливість їх орієнтації на різні релігійні
об’єкти.  Абсолют,  як  реальність,  не  під  силу людській  концептуалізації,  а
відтак  є  місце  для  різних,  істинних  для  певних  віросповідань,  концепцій
Божественного.  Водночас,  релігії  вважаються  автором  концепції  взаємно
несумісними,  а  відтак  заохочується  богословський  міжрелігійний  діалог  з

149 Cobb Jr., J. B. (1990). Beyond “pluralism”. In G. D’Costa (Ed.), Christian 
uniqueness reconsidered: The myth of a pluralistic theology of religions (pp. 81–95). 
Maryknoll: Orbis Books. // Burley, M. Religious Pluralisms: From Homogenization to 
Radicality. - Електронний ресурс. Режим доступу: https://link.springer.com/article/ 
10.1007/s11841-017-0636-3
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метою  “взаємного  творчого  перетворення”.  Тут  спостерігаємо  прагнення
трансформувати християнство шляхом вибіркового привласнення елементів
інших релігій, які сприятимуть його релігійному самовдосконаленню. Йдеться
про  формування  якоїсь  “глобальної  теології”,  тобто  прогресивної
конвергенції,  де  християнство  та  інші  релігії  еволюціонують  до  більшої
подібності, а богословський “порядок денний” заохочує міжрелігійний діалог з
метою взаємного творчого перетворення.

В  обох  випадках,  розуміння  релігійного  плюралізму  можна  вважати
“високоселективним  захистом  особистої  теології”,  оскільки  етичні  норми
застосовуються для розрізнення прийнятних форм релігійності від тих, що не є
такими.  При  цьому  спільними  критеріями  оцінки  виступають  ті,  з  якими
погоджуються представники всіх головних релігій. Внаслідок богословських
упереджень  авторів  зазначених  вище  підходів  ігноруються  можливі
насильницькі та апокаліптичні виміри релігії, “неетичні” релігійні світогляди
виключаються  з  подальшого  дослідження,  стверджується,  що  останні
“невдалі”  за  ознакою  “любові  та  співчуття”,  мають  “морально  дефектні”
уявлення про божественне, а відтак не вартують подальшої уваги дослідників.

Альтернативним  щодо  обох  зазначених  вище  теорій  є  радикальний
плюралістичний  підхід  до  релігійного  різноманіття.  Замість  застосування
моральних критеріїв для оцінювання концепцій Божественного, радикальний
плюраліст зважає на сенс, який ці концепції мають у житті їх послідовників. У
такому разі  феномен “автентичності”  виступає об’єктом дослідження,  а  не
способом філософської оцінки. При цьому концептуальне вивчення релігійної
різноманітності не повинне обумовлюватися емоційним контекстом, а саме -
співчуттям  чи  антипатією  щодо  прагнення  більшої  релігійної  схожості,
однорідності.

Вивчення  теоретико-методологічних  підходів  до  розуміння
конфесійного  плюралізму  переконує,  що  термін  “плюралізм”  виявляється
семантично  рівнопокладеним  поняттю  “толерантність”.  Подібна
синкретизація,  взаємозалежність  зазначених  вище  термінів  вимагає
оптимального  балансу  релігійних  переконань,  доктринальних  вимог  та
соціальних взаємодій індивідів, спільнот у глобальному світі, частиною якого
виступає Україна. 

Традиційно українське суспільство демонструє фактично сталий і досить
високий  рівень  толерантності  до  сповідування  різних  релігій.  За  даними
останнього дослідження фонду Разумкова, “переважна більшість – 76% (як і у
2000р.)  громадян  вважають,  що  “будь-яка  релігія,  яка  проголошує  ідеали
добра, любові, милосердя і не загрожує існуванню іншої людини, має право на
існування” (45%) або “всі релігії мають право на існування як різні шляхи до
Бога” (31%); і лише 22% опитаних підтримали твердження “істинною є лише
та  релігія,  яку  я  сповідую”  (7%),  або  “право  на  існування  мають  лише
традиційні для нашої країни релігії” (15%); сума цих відповідей практично не
мінялася, коливаючись у діапазоні 20-22%. Загалом, ставлення громадян до
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найбільш  поширених  в  Україні  релігій  і  релігійних  течій  залишається
переважно позитивним, до менш поширених і відомих – переважно байдужим;
негативне ставлення до жодної з релігій чи релігійних течій не переважає. Так,
позитивне ставлення до православ’я засвідчили 76% респондентів, до греко-
католицизму – 42% (і таке ж число тих, хто відзначив байдуже ставлення;
однак, слід зауважити, що з 2000 року число тих, хто позитивно ставиться до
цієї  релігії,  зросло  –  тоді  воно  становило  31%),  до  римо-католицизму
позитивне ставлення висловили 37%, байдуже – 45%. Стосовно інших релігій і
релігійних течій більшість опитаних засвідчили байдужість, або визнали, що
не замислювалися над цим питанням чи нічого не знають про таку релігію”.150

Ми констатуємо абсолютизацію феномену конфесійного плюралізму, як
позитивної релігійної множинності, феномену толерантності – як моральної
чесноти, або ж універсальної цінності, їх тяжіння, відповідно, до етичної та
аксіологічної сфери. Водночас, обидва феномени не є беззаперечні, оскільки
дотепер  залишаються  об’єктами  дискусій.  Віруючі  індивіди  висловлюють
ортодоксально-антиномічні  погляди  щодо  цих  явищ,  від  їх  однозначного
сприйняття  до  повного  заперечення.  Видається  очевидною  потреба  в
осмисленні такої неоднозначності підходів, врахуванні особливостей реалізації
цих феноменів у реаліях українського соціуму .

2. Проблеми міжконфесійного діалогу в українських реаліях

Початок ХХІ століття засвідчив нову роль релігії у світі, позначився
посиленням політичної ролі релігійних осіб не лише в окремих країнах, а й на
міжнародній арені.  Все це дозволило дослідникам казати про політизацію
релігійних систем. 

Водночас, з’явилась стійка тенденція сприймати релігію та її очільників
своєрідною “совістю нації”, “моральним авторитетом”, думка яких викликає
значний  рівень  довіри  громадян.  Так,  соціологічне  дослідження  динаміки
релігійності українських громадян за період 2000 – 2020 років констатує, що
Церква продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем суспільної
довіри серед суспільних і  політичних інститутів (поряд з  волонтерськими
організаціями і Збройними Силами), рівень довіри українських громадян до
неї  складає  60%.151 Користуються  довірою  громадян  також  вищі  ієрархи
Церков  України  та  Церков,  що  безпосередньо  причетні  до  релігійно-
церковної  ситуації  в  Україні.  Рівень  довіри  до  ієрархів  у  всіх  випадках

150 Особливості  релігійного  і  церковно-релігійного  самовизначення  громадян
України:  тенденції  2000  –  2020  рр.  (Інформаційні  матеріали).  Інформаційні
матеріали підготовлені до чергового засідання постійно діючого Круглого столу
“Релігія  і  влада  в  Україні:  проблеми взаємовідносин”  25 листопада  2020р.  за
сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. - К., 2020. - С. 7.
151 Там само. - С. 8–9.
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переважає  недовіру  (виняток  становить  лише  Патріарх  Московський
Кирило). 

Однак високий і стабільний рівень довіри до Церкви дисонує з рівнем її
визнання як морального авторитету. Відповідний показник упродовж 2010-
2020 років знизився з 56% до 45% опитаних; не вважають Церкву моральним
авторитетом – 40% (проти 27% у 2010 р.). Позиції громадян з цього питання
мають  регіональний  характер  і  залежать  від  конфесійно-церковної
визначеності  респондентів:  Церква  є  моральним  авторитетом  для  77%
жителів Заходу і лише для 27% жителів Півдня та для 23% жителів Сходу. За
конфесійно-церковною  ознакою  вона  є  моральним  авторитетом  для  87%
вірних УГКЦ (найвищий показник) і для 4% тих, хто не відносить себе до
жодної релігії  (найнижчий показник).  Ставлення громадян до моральності
священнослужителів є більш критичним. Лише 20% респондентів (у 2010 р. -
26%) висловили впевненість у тому, що “більшість священнослужителів –
глибоко  моральні  й  духовні  особи”.  Увесь  період  моніторингу переважає
думка,  що “священнослужителі  є  такі  ж,  як  і  більшість  із  нас,  –  з  усіма
достоїнствами і гріхами”. Наразі її поділяють 48% опитаних (у 2010 р. - 44%).
Така  ж  думка  переважає  в  усіх  групах  за  ознакою конфесійно-церковної
визначеності. 

Упродовж  усього  періоду  моніторингу  позитивна  суспільна  роль
Церкви оцінювалася громадянами України надто високо. Однак з початком
військових дій на Сході країни частка тих, хто відзначав роль Церкви як
позитивну (у 2014р. - 53%), зменшується і становить наразі 40%. Ця частка
практично зрівнялася  з  часткою тих,  хто  вважає,  що “Церква  не  відіграє
помітної  ролі”,  –  37%  опитаних.  Позитивно  оцінюється  роль  Церкви  у
питанні  про  доцільність  інституту  військового  капеланства  у  Збройних
Силах.  На  цей  час  на  загальнонаціональному  рівні  його  запровадження
підтримують  більшість  (64%)  громадян  України.  Упродовж  періоду
моніторингу зазнала змін громадська думка стосовно чинників конфліктів,
які трапляються між вірними різних Церков. На вагу політичного чинника у
цьому сьогодні вказують 40% опитаних, тоді як майновий чинник відзначили
35% респондентів, амбіції церковних ієрархів – лише 29%.

З іншого боку, державні діячі вказують на необхідність використання
широкого  спектру  релігійних  традицій  у  дипломатичних  відносинах  між
країнами. На міжнародній арені релігію вважають важливим інституційним
ресурсом  світової  політики,  “осередком  сили”,  здатною  формулювати
“порядок  денний”  щодо  світової,  регіональної  політики,  міжнародних
відносин, глобальних проблем людства, впливати на духовні основи людства.
Роль релігії  не  зводиться  лише до  врегулювання конфліктів  або  участі  у
політичних процесах. Потужний символізм релігійних систем мотивує, або
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легітимізує діяльність суб’єктів та цілих спільнот, встановлює між ними лінії
поділу, має справу з граничними сенсами людського буття.152 

Релігії можуть і повинні сприяти мирному співіснуванню суб’єктів із
різними світоглядними установками. Це визнають всі християнські конфесії.
Зокрема, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявляє, що Церква була
основним носієм міжнародних зв’язків задовго до появи слова “глобалізація”,
а її теперішнє визнання суб’єктом міжнародних взаємовідносин є, переважно,
духовним, а не політичним процесом, хоч останній “має для України також і
політичний вимір, стверджуючи її ідентичність та суб’єктність”.153 

Відповідна позиція була заявлена на Всеправославному Соборі 2016
року  та  відображена  у  його  підсумковому  документі,  де,  визначаючи
взаємовідносини з іншим християнським світом,  “безперестанно молячись
“про з’єднання всіх”, Православна Церква визнає, що “завжди плекала діалог
із відокремленими від неї, ближніми й дальніми, була першою у сучасному
пошуку шляхів і способів відновлення єдності вірних у Христі, брала участь
в  екуменічному русі  з  моменту його  появи  й  робила  свій  внесок  у  його
формування та подальший розвиток”.154

Відтак, завданням нашої розвідки стане дослідження конструктивних,
діалогічних  форм  міжрелігійної  комунікації,  що  уможливлює  досягнення
збалансованих, гуманістичних цілей у цивілізаційному поступі людства.

У теології  під  діалогом розуміють конкретний,  невід’ємний елемент
євангелізації.155 Так,  доктор  теологічних  наук  Жак  Дюпює  вбачає
продуктивну  роль  діалогу  у  процесі  навернення  вірних,  підкреслює
значущість  діалогу  для  сучасного  глобалізованого,  мультикультурального,
поліконфесійного  світу,  оскільки  “діалог  означає  всі  позитивні  та
конструктивні  міжрелігійні  відносини та  зв’язки  з  особами  та  громадами
інших віросповідань, які спрямовані на взаєморозуміння, взаємне збагачення
відповідно до істини та поваги до свободи. Діалог враховує певні релігійні
152 Єленський  Віктор.  Велике  повернення:  релігія  у  глобальній  політиці  та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття. - Львів, 2013. - С.
259.
153 Доповідь  Предстоятеля  на  Архієрейському  Соборі  15  грудня  2020  року  /
Доповідь  Митрополита  Київського  і  всієї  України  Епіфанія  на  засіданні
Архієрейськоо Собору Української Православної Церкви (Православної Церкви
України) 15 грудня 2020 р. - Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.
pomisna.info/uk/document-post/dopovid-predstoyatelya-na-arhiyerejskomu-sobori-15-
grudnya-2020-roku/
154 Документи  Святого  і  Великого  Собору  Православної  Церкви.  Стосунки
Православної  Церкви  з  іншим  християнським  світом.  -  Електронний  ресурс.
Режим доступу:  http://orthodoxy.org.ua/data/dokumenti-svyatogo-i-velikogo-soboru-
pravoslavnoyi-cerkvi.html
155 Popovska,  Biljana,  and  Zhanet  Ristoska,  and  Pablo  Payet.  “The  Role  of
Interreligious  and  Interfaith  Dialogue  in  the  Post-Secular  World”.  Academicus
International Scientific Journal 16(16): 33-44

http://orthodoxy.org.ua/data/dokumenti-svyatogo-i-velikogo-soboru-pravoslavnoyi-cerkvi.html
http://orthodoxy.org.ua/data/dokumenti-svyatogo-i-velikogo-soboru-pravoslavnoyi-cerkvi.html


251

переконання,  а  також  передбачає  дослідження  останніх”.156 Зазначимо
принагідно, що для віруючої особи релігійна істина може бути лише одна, а
тому постає проблема самої можливості ведення міжрелігійного діалогу та
умов задля його здійснення.

Науковий дискурс осмислення поняття “діалог” має тривалу історію.
Так, лексичне значення слова “діалог” вказує на обговорення, бесіду,  між
двома, або більшою кількістю, осіб, чи групами, що спрямована на вивчення,
дослідження  конкретного  предмету,  сприяє  розв’язанню  проблеми.  При
цьому  підкреслюється  участь,  щонайменше,  двох  суб’єктів  з  метою
узгодження різних поглядів шляхом обговорення позицій. 

Сучасне  значення  діалогу  включає  дискусійний  ракурс,  зокрема  -
політичний,  передбачає  обмін думками з  конкретної теми,  внаслідок чого
визначаються  чинники напружених взаємовідносин,  які,  частіше  за  все,  є
соціальними,  політичними,  економічними і  меншою мірою -  релігійними.
Важливими наслідками діалогу постають подолання бар’єрів та стереотипів,
недовіри, підозр, фанатизму представниками різних релігій, що дозволяє їм
співпрацювати та жити мирно одне з  одним, незважаючи на віросповідні
відмінності.

Зрозуміло,  що  діалог  відбувається  не  лише  на  офіційному  чи
академічному рівнях, а й постає частиною повсякденного життя, де різні за
конфесійними  переконаннями  релігійні  та  культурні  групи  індивідів
зливаються  одна  з  одною,  через  що  напруженість  відносин  між  ними
видається  найбільш  відчутною.  Результативний  діалог  забезпечує  право
“іншого” на  мирне сповідування своїх релігійних поглядів, в якому кожна
сторона залишається вірною власним переконанням.

Ми виокремлюємо два конструктивних типи міжрелігійної комунікації,
а саме:  міжрелігійний та міжконфесійний діалог. Їх визнають провідними
напрямами  “культурної  дипломатії”,  вважають  такими,  що  слугують
своєрідними  каталізаторами  розв’язання  конфлікту.  Обидва  не  лише
виступають способом спілкування з іншими конфесіями на основі довіри,
мають  трансформаційний  потенціал,  роблять  людей  ближчими  один  до
одного, а й підтверджують цілісність певного віросповідання, вказують на
його “асиметричну потужність” у розв’язанні спільних складних, глобальних
проблем,  коли  відмінності  за  соціальним  станом,  мовою,  нацією  не  є
впливовими або ж вирішальними.

Існують відмінності у сприйнятті міжрелігійного та міжконфесійного
діалогу.  Так,  Всесвітня  Рада  Церков  пропонує  відносити  міжрелігійний
діалог  до  дій  між  християнськими  конфесіями.157 Натомість,
“міжконфесійність” означає взаємодію різних релігійних груп - мусульман,
християн, індуїстів, євреїв. За класифікацією української вченої, професорки
Л.  Филипович,  яка  враховує  “природний  чинник”,  тобто  продиктовані
156 Там само.
157 Там само.
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конкретними реаліями умови та особливості для проведення діалогу, а також
його  чітку,  всупереч  глобальним  процесам,  регіоналізованість,  -  діалог
поділяється на гомогенний та гетерогенний. “В Європі актуалізований діалог
більш  гомогенний  -  між  християнськими  гілками,  в  Азії  він  є  більш
гетерогенний - між буддизмом, індуїзмом, християнством, ісламом і т.ін., що
спричинено кількістю наявних там релігій”, - пише дослідниця.158

Для  більш  точного  визначення  дефініції  міжконфесійного
(міжрелігійного) діалогу слід застосувати метод виключення того, чим цей
діалог не є. Отже, міжконфесійний (міжрелігійний) діалог:

• не  вимагає  усунення  релігійних  розбіжностей,  не  спрямований  на
досягнення спільних релігійних переконань;

• не  є  прозелітизмом,  прагненням  навернути  іншого  на  свою  віру,
оскільки  сама  ідея  такого  діалогу  передбачає  залишатися  відданим
певному віровченню;

• не  виступає  майданчиком  для  спростування,  аргументування  чи
нападів на якісь релігійні переконання. Він націлений на примноження
довіри, взаєморозуміння на паритетних засадах;

• не  є  формою  переговорного  процесу,  оскільки  за  наслідками
обговорення питань віри, ідентичності, суб’єкти не укладають жодних
угод, не беруть додаткових зобов’язань;

• не ототожнюється з суперечкою, а відтак, не передбачає обов’язкову
перемогу  над  супротивником  за  формулою  “переможець  –
переможений”;

• навряд чи можна вважати дискусією у її  класичному розумінні: тут
раціональні та емоційні аргументи, а також, - особисті історії, власний
релігійний  досвід  мають  однаковий  статус  для  аргументації  та
сприйняття,  тим самим екзистенційно взаємодіють одне з  іншим. В
діалозі доведи достовірність своєї точки зору без висловлювань оцінок
інших і цим самим ти висловиш своє відношення щодо них.
Існують  різні  форми  міжрелігійного  діалогу.  Так,  Папська  Рада  з

міжрелігійного діалогу у своєму документі “Діалог і проголошення” (1991)
вказувала на чотири його форми, а саме:

• “діалог  життя”,  де  люди  прагнуть  жити  відкрито,  “по-сусідськи”,
поділяючи радості, проблеми, турботи;

• “діалог  дій”,  при  якому  християни  та  інші  особистості
співробітничають з метою цілісного розвитку та звільнення людей”;

• “діалог  богословського  обміну”,  коли  спеціалісти  певних  галузей
прагнуть  поглибити  своє  розуміння  релігійної  спадщини,  духовних
цінностей представників різних віросповідань;

• “діалог  релігійного  досвіду”,  у  якому  вкорінені  у  власні  релігійні
традиції  віруючі діляться духовним надбанням з іншими: приміром,

158 Филипович Людмила.  Міжнародний досвід міжрелігійного діалогу //
Українське релігієзнавство. - № 12, 2010. - С.37 
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способом  пошуку  Бога  (Абсолюта),  молитовною  та  споглядальною
практиками тощо.159

Зрозуміло,  що  насправді  форм  міжрелігійної  комунікації  значно
більше,  але  всі  вони  надто  важливі  не  лише  для  академічних  чи
богословських пошуків, а й для пересічного вірянина. Вміння вести діалог з
представником інших релігійних поглядів сприяє навичкам співробітництва у
просуванні спільних духовних цінностей, призводить до обміну аргументами
з важливих соціальних питань, надихає на богословські дискусії.

Сьогодні,  коли  світ  потрясають  події  вселенських  масштабів,
міжрелігійний діалог стає неминучим. Надто актуальний він для країн, що
знаходяться  у стані  війни як можливість припинити насилля.  Релігійні  та
світські  лідери  наголошують  на  важливості  діалогу  між  релігіями  для
“просування проекту “мир”, зауважуючи: “Хто стріляє в ім’я Бога, стріляє
проти Бога”. Згідно з Берлінською декларацією про міжрелігійний діалог, як
основу  подальшого  розвитку  (березень  2008  р.),  діалог  між  релігіями
передбачає  спільну  дію  –  діапраксис,  що  має  здійснюватися  в  ім’я
збереження людської гідності. 

В  умовах  російської  агресії  та  пов’язаних  із  цим  військових  дій  в
Україні, питання війни і миру не обминуло християнські Церкви. Кожна з
них висловила власну позицію, але, загалом, всіх поєднує спільність поглядів
та  рефлексій,  існує  певна  діалогічність  щодо  цієї  соціально-політичної
проблеми,  переконання у необхідності  душпастирської  допомоги не лише
цивільному  населенню,  а  й  військовим,  з  метою  чого  активно
впроваджується капеланське служіння. У цьому питанні населення України
підтримує  Церкви,  а  на  загальнонаціональному  рівні  запровадження
капеланства схвалює переважна більшість (62%) громадян.160

За складних умов військового конфлікту Православна Церква України
вбачає свою місію бути разом з українським народом, переймаючись його
болем і надіями. Це означає, що місія священників бути “там, де є біль, де є
виклик,  там,  де  є  потреба  у  благодійності  чи  милосерді”,  розділяти  з
суспільством його тривожні і радісні миті, бути “включеними в життя людей
і розуміти його у всій багатоманітності”.161 

159 Zoran  Brajovic.  The  Potential  of  Inter-Religious  Dialogue.  2006.  Chapter  in:
Martina Fischer (Ed.): Peacebuilding and Civil Society in Bosnia-Herzegovina. Ten
Years after Dayton. Münster: LIT-Verlag, 185 - 214.
160 Особливості  релігійного  і  церковно-релігійного  самовизначення  громадян
України:  тенденції  2000  –  2020  рр.  (Інформаційні  матеріали).  Інформаційні
матеріали підготовлені до чергового засідання постійно діючого Круглого столу
“Релігія  і  влада  в  Україні:  проблеми взаємовідносин”  25 листопада  2020р.  за
сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. - К., 2020. - С. 8.
161 Звернення Предстоятеля ПЦУ до українського суспільства. (З нагоди річниці
інтронізації Предстоятеля Православної помісної Церкви України Митрополита
Епіфанія) 4 лютого  2020  року.  -  Електронний  ресурс.  Режим  доступу:
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У цьому контексті очільники ПЦУ розрізняють поняття “державної” та
“державницької” Церкви, підтримують другий її варіант, засвідчують свою
громадянську  позицію  патріотів  України,  які  відстоюють  свободу,
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Така позиція
випливає з розуміння того, що незалежна Церква можлива лише у незалежній
країні, де проголошений та діє принцип релігійної свободи. Відтак, захист
держави від агресії, руйнування, поневолення означає, на думку лідера ПЦУ,
збереження у ній права на свободу совісті та релігійної діяльності.162

Представники іншої православної конфесії - Української Православної
Церкви в єдності з Московським Патріархатом - більш обережні у своєму
ставленні до української держави та до всіх суспільно-політичних процесів,
що  мають  у  ній  місце.  Виголошуючи  тезу  про  примирення,  очільники
Церкви,  передусім,  скеровують  віруючого  до  євхаристійного  спілкування,
отримання молитовного, містичного досвіду, а вже потім звертають увагу на
якісь соціально-важливі аспекти буття. 

Концепт “примирення” посідає значне місце у риториці представників
УПЦ  МП.  Під  ним  розуміють  “шлях  до  досконалого  життя  у  Христі”,
“безцінний дар”,  сенс  життя  православного  віруючого,  подолання  власної
гріховності,  недосконалості,  любов  до  ближнього,  “шлях  до  земного
добробуту”.  Суспільне  примирення  не  розглядається  тут  у  відриві  від
духовного  стану  суспільства,  від  взаємин  з  Богом.  Така  абсолютизація
єдиного, з точки зору лідера УПЦ МП, 163 шляху досягнення суспільної згоди
та внутрішньої гармонії, як примирення, навряд чи враховує інші можливі
шляхи,  що  апріорі  не  вважаються  ним  значущими,  але,  за  певних  умов,
можуть бути єдино доцільними з огляду на подальшу життєспроможність
суб’єкта діяльності. 

УПЦ  у  єдності  з  Московським  патріархатом  важко  обирати  шлях
української  ідентичності  з  Церквами  Київської  традиції,  що  відкриває
перспективу  єднання  та  співпраці  з  іншими  традиційними  конфесіями
всередині України. Такий підхід вимагав би будувати єднання на основі чітко
вираженої етнічної приналежності.  Однак “імперіалістичні  претензії”  РПЦ
все  менш  задовольняють  вірних  Української  Православної  Церкви,  які
усвідомлюють  небезпеку  залишитися  на  маргінесах  світової  православної
ойкумени. “Універсальність над державними та етнічними кордонами може
перерости в імперіалістичні претензії,  що згодом обернеться відмовою від

https://lb.ua/society/2020/02/04/448982_zvernennya_predstoyatelya_ptsu.html 
162 Доповідь  Предстоятеля  на  Архієрейському  Соборі  15  грудня  2020  року.  -
Електронний  ресурс.  Режим  доступу:  https://www.pomisna.info/uk/document-
post/dopovid-predstoyatelya-na-arhiyerejskomu-sobori-15-grudnya-2020-roku/ 
163 Вітальне  слово  Блаженнішого  Онуфрія,  Митрополита  Київського  і  всієї
України,  Предстоятеля  Української  Православної  Церкви  //  Стратегії
примирення.  Роль  Церков  в  Україні  (під  заг.  ред.  С.  М.  Бортника).  -  К.:
Видавництво “Ріджи”, 2021. - С. 12

https://www.pomisna.info/uk/document-post/dopovid-predstoyatelya-na-arhiyerejskomu-sobori-15-grudnya-2020-roku/
https://www.pomisna.info/uk/document-post/dopovid-predstoyatelya-na-arhiyerejskomu-sobori-15-grudnya-2020-roku/
https://lb.ua/society/2020/02/04/448982_zvernennya_predstoyatelya_ptsu.html
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екуменічної  співпраці  на  світовому  рівні”,  -  зазначає  професор  Київської
духовної академії УПЦ Сергій Бортник.164

Сучасний світ кидає виклик гідності людини соціальними негараздами,
військовими  конфліктами,  бідністю,  насильством,  зловживаннями,
дискримінацією мігрантів, жінок, дітей, кардинальними змінами природного
середовища,  пандемією.  Різні  релігії  можуть  вирішувати  ці  проблеми
спільними  зусиллями.  Отже,  відповідальний,  добре  поінформований
міжрелігійний  діалог  має  використовувати  ресурси  різних  релігійних
традицій для розв’язання проблем, з яким зіштовхується світ та окремі країни
у ньому. психологічної та суспільної особливості тощо. За таких обставин ми
можемо говорити про різнорівневі майданчики доречно-ефективних шляхів
толерантизації міжконфесійних відносин: подійно-дійснісних, цивілізаційно-
історіографічних  тощо.  Зрештою,  можна  говорити,  що  різновіддалене
перебування від епіцентру дійсності: а) Український світ, що поділяється на
власне епіцентр та умовну зону комфорту, тут суб’єкти поділяються на діячів
та  спостерігачів;  б)  глобальний  рівень  як  ширший  історіографічно-
цивілізаційний та політико-економічний дискурс, у який вписуються обриси
Українського  світу  як  пазл  у  загальну  картину  –  тут  актори  (зокрема  і
конфесійні)  враховують  параметри  Українського  світу  мірою  власної
зацікавленості  (конфесійної  належності,  спільності,  спорідненості,
підлеглості,  підпорядкованості,  взаємодійної  поєднаності  тощо);  в)  зона
винятковості  або  ж така  мапа  світу,  у  якій  Український  світ  відсутній  –
“русский мир”. 

Найефективніше  толерантизація  міжконфесійних  відносин  в  Україні
відбувається  у  партнерській  взаємодії за  умови  перебування
різноконфесійних  суб’єктів  в  одному  подійному  потоці,  подібному
культурно-історіографічному дискурсі, в обставинах дієвої взаємодії з метою
побудови  спільного  майбутнього,  в  якому  б  враховувались  ціннісні
параметри,  спільні  для  цих  відповідальних  партнерів.  Наприклад:
капеланське співслужіння захисникам України на фронті, спільні проекти з
волонтерської  допомоги  переселенцям  із  захоплених  загарбниками
українських містечок тощо. Тут ці зацікавлені партнери переживають один
досвід,  мають  спільну  мету,  у  взаємодії  спільно  виробляють  придатні
механізми  адаптації  та  перетворення  наявного  в  належне  згідно  із
конфесійними цінностями.

Та для ефективного й конструктивного міжконфесійного діалогу слід,
щоб суб’єкти,  які  його провадять  щонайменше: 1)  перебували у спільних
буттєвих  обставинах;  2)  використовували  адекватний  взаємоузгоджений
історіографічний  дискурс;  3)  знаходились  в  одній  системі  координат
сприйняття  дійсності  або  ж,  принаймні,  верифікували  власне  бачення
дійсністю,  а  не  штучною  міфологічно-ідеологічною  оптикою;  4)
164 Стратегії примирення. Роль Церков в Україні (під заг. ред. С. М. Бортника). -
К.: Видавництво “Ріджи”, 2021. - С. 196.
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зосереджувались на конкретних проблемах громадян, щодо яких провадять
свою  місійну  діяльність;  5)  мали  узгодженою  мету  ведення  діалогу;  6)
прагнули  порозумітись;  7)  застосовували  спеціальні  академічні  діалогові
майданчики,  спирались  у  його  проведенні  на  раціонально  верифіковані
методи,  регламентували  власні  висловлювання та  сам  діалог  конвенційно
визначеними параметрами; 8) орієнтувались на застереження інтересу двох
головних  суб’єктів  –  Бога  та  ввіреного  їхній  духовній  опіці  сучасного
громадянина  України  (земна  Батьківщина),  а  не  церковної  інституції  чи
якогось іншого утворення. 

Зрештою  з’ясувалось,  що,  крім  суб’єктів  з  цілим  набором  їхніх
буттєвих/ історіографічних/вимірних ідентичностей, майданчиків, предмету,
мети та методології ведення діалогу, нам ще слід визначатись із буттєвим
контекстом.  Тож ми  мали  застосувати  специфічні  поняття  для  виділення
особливих умов, у яких такий міжконфесійний діалог здійснюватиметься з
більшою  чи  меншою  мірою  інтенсивності  та  доброзичливості.  Так,
принаймні,  щонайяскравіше  виділяються  такі  різнохарактерні  буттєві
контексти для можливого діалогу, як “епіцентр дійсності” та умовна “зона
комфорту”.  Між  ними  ж  знаходимо  досить  розлоге  віяло  інших,
варіатизованих тематичною фіксацією та диспозиційною локацією ключових
суб’єктів, ситуативних діалогових майданчиків. 1) Буттєвий локус з найбільш
інтенсивним  і  непередбачуваним  перебігом  подій,  загостреним
катастрофічними  умовами  й  максимальною  життєвою  небезпекою,
супроводжуваною  першочерговістю  екзистенційних  викликів  та  питань
виживання,  ми  класифікували  як  “епіцентр  дійсності”,  адже  саме  в
найгостріші  моменти  суспільних трансформацій  чи  межових станів  буття
зароджується  те  майбутнє,  що  вбирає  в  себе  ті  характеристики,  якими
наділяють його своєю волею дієві суб’єкти. Тут діалог ведеться як з’ясування
принципових  для  виживання  позицій  та  формулювання  прийнятних
алгоритмів для збереження життя у визначеній належною якості.  2) “Зона
комфорту”  –  буттєвий  контекст,  у  якому  екзистенційні  питання  не  є
настільки гострими, аби становити межовий сенс життя/виживання, а діалог,
радше,  перебігає  у  статусі  дипломатичного  взаємоузгодження  позицій  та
корекції дефініцій поміркованих співрозмовників, кожен з яких намагається
зберегти автономний статус та застерегти свою користь.
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3. Діалогічна парадигма
як методологія налагодження міжконфесійного порозуміння

Про доречні методи здійснення міжконфесійного діалогу ми вже писали
неодноразово165.  Проте останнім часом навпрочуд наполегливо нам почали
пропонувати  тему  доброзичливого  діалогу.  У  таких  пропозиціях  чомусь
виходять  з  уявлення,  ніби  діалог  і  є  метою  та  має  бути  безумовним  і
неодмінним  засобом  формування  миру,  а  сама  доброзичливість  має  бути
головною його характеристикою.  У багатьох моментах шукачі  й  агітатори
доброзичливого  діалогу  забувають  нагадати  про  допустимі  межі  та
методологічні алгоритми доречного,  доцільного й конструктивного діалогу.
Ну,  щонайперше  тому,  що  для  них  не  є  важливою  чи  придатною  для
висвітлення інформація про те, про що ми завжди запитуємо для визначення
ситуації  діалогу:  1)  Діалог  між  ким  і  ким?;  2)  Діалог  у  яких  паритетних
умовах?;  3)  Чи  узгоджено  мету  діалогу  між  усіма  учасниками?;  4)  Чи
пріоритетне застереження інтересу певного суб’єкта  діалогу не  суперечить
інтересам  інших  та  чи  не  спростовує  правду  (дійсну,  історичну)?;  5)  Чи
сформовано належні критерії, методи для ведення конструктивного діалогу?;
6)  Чи  чітко  визначено  предметне  поле  діалогу?;  7)  Чи  розуміють
співрозмовники  один  одного  (чи  користуються  однією  термінологічною
мовою)?; 8) Чи прагнуть суб’єкти діалогу порозуміння (чи не є діалог лише
прикриттям-назвою маніпулятивної стратегії або ж приводом для досягнення
зиску  окремого  його  учасника)?;  9)  Чи  користуються  співрозмовники
спільними  логічними  правилами?;  10)  Чи  правдивими  є  аргументи,
застосовувані  співрозмовниками?;  11)  Що  є  критерієм  визначення  діалогу
успішним (порозуміння, перемога, підпорядкування, поступки), ефективним,
конструктивним, доцільним?; 12) Чи перебувають співрозмовники на одному
бутійно-культурному майданчику?; 13) Чиї інтереси застерігають та позиції
артикулюють задіяні в діалозі спікери?; 14) З якою метою закликаються до
165 Горкуша, Оксана. Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: спонуки, умови,
мета, суб’єкти, рівні порозуміння. Українське релігієзнавство.. - 2017. - №83. - С.
45-60. Horkusha, Oksana.  Interconfessional  dialogue in modern Ukraine:  impulses,
conditions,  purpose,  subjects,  levels  of  understanding. In  Ukrainian. Ukrainian
religious  studies.  No.  83  (2017).  DOI:  https://doi.org/10.32420/2017.83.768
https://uars.info/prints/ur/83/8.pdf O. Horkusha, L. Fylypovych. Interfaith dialogue in
contemporary  Ukraine:  expediency  and  efficiency  of  its  implementation  in  the
conditions of War. 2018Людмила Филипович, Оксана. Горкуша. Міжконфесійний
діалог в сучасній Україні:  доцільність та ефективність його здійснення.  2018
Українське релігієзнавство. - № 85 С. 4-15. К.: УАР Л.О. Филипович. Майбутнє
міжконфесійного діалогу:  подолання православних і католицьких стереотипів.
Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу:  історія і
сучасність.  Серія наукових збірників.  Зб.  Вип.3.  С.319-326.  Л.Филипович.
Міжнародний досвід міжрелігійного діалогу.  2010:  http://dspace.nbuv.gov.ua/
bitstream/handle/123456789/44106/2010_56_12.pdf?sequence=1
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діалогу  визначені  співрозмовники?;  15)  Ким  та  за  якими  критеріями
допускається до діалогу склад спікерів? 

Перелік питань, відповіді на які раціоналізовуватимуть ситуацію діалогу,
за потреби можна розширити у бажаному для висвітлення напрямку. Та часто
про  ці  важливі  параметри  для  з’ясування  доречності,  адекватності,
коректності,  доцільності  й  конструктивності  діалогу  воліють  не  згадувати.
Ймовірно, саме з метою уникнення пошуку відповідей на усі ці запитання
безпосередніми учасниками діалогу чи ж його адресатами. 

Натомість ми поставили собі за мету з’ясувати, за яких умов діалогічна
парадигма  є  ефективною  методологією  налагодження  міжконфесійного
порозуміння.  Коротко  нагадаємо.  Для  того,  щоб  міжконфесійний  діалог
провадився  та  був  доречним,  доцільним  й  конструктивним потрібні
принаймні такі умови: 1) екзистенційні - є свідомі суб’єкти; 2) онтологічні -  
що  перебувають  в  одній дійсності,  а  відтак  3)  предметні  - переживають
спільні контекстуально визначені  проблеми; 4)  телеологічні -мають спільну
мету, якої 5)  вольові - прагнуть досягти в процесі діалогу; 6)  емпіричні -  
учасники поділяють той самий контекст; 7)  аргументативні - згідно з яким
аргументують власне  визначення  проблеми  та  шляхів  її  вирішення;  8)
метафізичні - виходять із  взаємонесуперечних парадигм; 9)  аксіологічні -
спираються на ті самі чи ж сумісні світоглядні цінності, та 10) футурологічні -
формулюють єдиний, відкритий у майбутнє, дискурс. 

Звичайно,  діалог  (процес,  факт,  позначуване)  -  це  діалог  (термін,
позначник), що має визначену дефініцію – 1) комунікативна конструктивна
взаємодія  двох  чи  більше  свідомих  співрозмовників,  зосереджених  на
взаємоузгодженому  спільному  формулюванні  актуальної  та  артикульованої
ними  теми;  2)  аргументоване,  логічно-послідовне  та  раціонально
регламентоване обговорення спільної проблеми чи предмету двома чи більше
взаємовизнаними та взаємоповажними суб’єктами з метою формулювання чи
конструювання спільного  розуміння  проблеми чи  предмету.  Очевидно,  що
діалог  має  бути  конструктивним –  націленим  на  досягнення  чи
конструювання  спільного  результату.  Натомість,  деструктивні  наслідки
передбачаються  не  діалогом,  а  суперечкою,  сваркою тощо,  за  умови яких
включені суб’єкти намагаються перемогти суперника і утвердити власну точку
зору як єдиноістинну, правильну, нав’язати іншому своє бачення ситуації чи
предмету  тощо.  Також  діалог  має  бути  логічним  та  аргументативним,
висновки  мають  послідовно  формулюватись  та  випливати  із  адекватних
достатніх засновків, обґрунтовуватись належними аргументами. Надважливим
показником  конструктивного  діалогу  є  його  тривала  й  регламентована
процесуальність.  Саме  в  процесі  тривалого  обговорення  поступово
формується спільне розуміння проблеми та формулюється шлях її вирішення.

Для  того,  щоб  термін  “діалог”  не  застосовувався  як  евфемізм  для
прикриття  чогось  іншого,  скажімо-  завуальованої  пропаганди  як  стратегії
психологічно-світоглядного  підпорядкування  чи  примусу,  маємо  завжди
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спиратись на декілька правил та умов ведення діалогу: 1) чітко окреслений
комунікативний простір та предметне поле; 2) дійсний предмет та правдиве
його  означення;  3)  паритетність  умов  для  суб’єктів;  4)  адекватна
аргументованість та щира артикульованість вихідних позицій кожного з них;
5)  прагнення  узгодити  позиції  чи  знайти  доречне  спільне  рішення.
Співпричетність,  співрозуміння,  співпрагнення,  співробітництво,
взаємовизнання,  взаємоповага  та  взаємодія  з  метою
досягнення/конструювання спільного результату – ось мінімальні умови для
ведення конструктивного діалогу. 

Натомість  доречний,  доцільний  та  конструктивний  діалог  не  може
відбуватись, якщо: 1) включені учасники не поділяють спільних обставин чи
кожен має на увазі  власний перелік контекстуальних/емпіричних даних; 2)
хтось  бреше,  цебто  неправдиво  висвітлює  дійсність  /фальшує  фактаж/,
фальсифікує  емпіричні  дані;  3)  хтось  безпідставно  ставиться  до  іншого
зневажливо,  знецінює  цінності  чи  применшує  значення  висловлених
аргументів;  4)  замість  свободи  в  основі  розмови  –  наявні  примус  чи
уярмлення,  шантаж  чи  залякування,  а  під  виглядом  співрозмовників
маскуються  агресор  та  жертва;  5)  співрозмовники приховують власні  цілі,
маніпулюючи  даними  намагаються  перемогти,  обдурити  і  підпорядкувати
іншого;  накидаючи ярлики переводять  розмову на  емоційний рівень задля
уникнення  критично-раціонального  аналізу  ситуації  й  аргументів;  6)
відбувається  підміна  предмету  діалогу,  порушується  логічність  дискурсу,
замість  раціонального  доведення  та  достатнього  обґрунтування  як
аргументація  однією  із  сторін  застосовується  примус,  залякування,
присилування, шантаж. 

Діалог – це завжди партнерська взаємодія комунікативного характеру.
Та іноді, для дотримання паритетності умов, між безпосередніми суб’єктами
процесуального  формування  спільного  розуміння  ситуації  варто  залучати
фахового  арбітра.  Оскільки  мова  йде  про  міжконфесійний  діалог,  ми  б
рекомендували  при  підготовці  такого  залучати  релігієзнавців,  спроможних
дефініювати предмет обговорення, окреслити допустимі межі компромісних
визначень,  щоб  не  піддавати  релігійні  цінності  та  фундаментальні
парадигмальні світоглядні засади ризику хибних тлумачень. Водночас фахові
релігієзнавці  допоможуть  організувати  сприятливий  комунікативний
майданчик, розробити придатну методологію ведення доречного, доцільного
та конструктивного міжконфесійного діалогу, встановити допустимі критерії
його ефективності. 

Так, для прикладу, в Україні під патронатом Відділення релігієзнавства
ІФ  НАН  України  та  Української  асоціації  Релігієзнавців  систематично
організовувались міжконфесійні діалогові майданчики з метою утвердження
суспільного  порозуміння,  актуалізації  свободи  релігій  та  віросповідань.
Персональними  натхненниками  та  промоутерами  таких  міжконфесійних
заходів (науково-практичних конференцій, круглих столів, прес-конференцій,
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публікацій спеціалізованих журналів)  часто виступали професори Анатолій
Колодний та Людмила Филипович. Одним з останніх таких міжконфесійних
конструктивних діалогів можна назвати Всесвітній тиждень міжконфесійної
гармонії в Україні (2020 і 2021 років)166.

Сучасні  українські  філософи  дбайливо  теоретично  формулюють
методологічні  критерії  до  діалогу  та  обґрунтовують  й  популяризують
комунікативні стратегії. Так, для прикладу, проф. А.Єрмоленко наполягає на
таких правилах ведення діалогу: 1) повага до опонентів; 2) увага до аргументів
(розумних);  3)  відкритість  стосовно  учасників;  4)  відсутність  примусу
(внутрішнього  чи  зовнішнього).  Для  досягнення  правдивого  порозуміння,
наполягає  філософ,  діалог  має  бути  аргументативним,  а  його  учасники  -
спиратись на принципи: зрозумілості, правдивості, істинності й правильності.
Аргументативний  дискурс  чи  діалог  вимагає  адекватного  фактажу  й
достатнього емпіричного базису, беземоційності та раціональності, поваги до
людської гідності співучасників167. 

Про  необхідність  встановлення  чітких  кордонів  для  діалогового
майданчика, правил ведення діалогу й допустимих меж аргументації засвідчує
власним досвідом український релігієзнавець Ігор Козловський, що два роки
піддавався  тортурам  російськими  загарбниками  та  їхніми  найманцями  в
окупованому Кремлем рідному йому Донецьку. Він перебував в ув’язненні
окупантами  (2016-2018  рр.)  за  світоглядні  переконання  та  чітко  виражену
українську громадянську позицію, тож розуміє, що діалог між агресором та
жертвою є неможливим, адже загарбник волюнтаристськи нав’язує правила
поведінки та примушує залякуваннями, шантажем, застосуванням грубої сили
тощо ув’язненого визнати його “правоту” і підкоритись. 

Хоч  сучасна  Україна  і  є  поліконфесійною  світською  державою,  та
культуроформуючою  світоглядною  парадигмою  для  нас  є  християнство,
утверджуване  переважно  сакральною  основою  ціннісно-смислового
універсуму русичів (пращурів сучасних українців) з моменту хрещення Русі
князем  Володимиром  (988  рік).  Тож  нагадаємо,  що  для  християнської
парадигми  діалог  є  надважливою методологією світотворення  і  стратегією
спасіння. Адже Слово (Логос) в християнстві є Божим Творчим та Спасаючим
Словом, другою іпостассю Трійці. Воно ототожнюється з Ісусом Христом як
втілений в ціле розмаїття життя сенс батьківської любові. Історичний Христос
-  висловлене  Боже  Слово,  що  є  персональним  зверненням  до  людства,
закликом  до  відповіді  кожній  людині,  запрошенням  до  діалогу  із  самим
Творцем. Слово Боже, згідно Євангелія, своїм земним втіленням висловило
істинний зміст та сенс людського життя, а своєю добровільною жертвою -

166 Про Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії в Україні: https://uars.info/ 
index.php/rs/article/view/2106/1833
167Анатолій Єрмоленко. - член-кореспондент Національної академії наук України
(2018). Заслужений діяч науки і техніки України. З 5 червня 2018 року директор
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
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врятувало  творіння  та  кожного,  хто  перебуває  в  діалозі  з  Господом,  від
загибелі. Християнська культура – це діалогічна культура та цивілізація, що
тяжіє  до  комунікативної  стратегії  суспільного  співжиття,  вираженої  у
демократичному  устрої,  раціонально-регламентованому  свободолюбстві  та
збалансованому повагою до Іншого персоналізмі. 

Саме під впливом християнської парадигми діалог розуміється як вільна
взаємодія самосвідомих самовизначених співпричетних та співвідповідальних
персон. У діалозі самовизначається особа та витворюється соціальна дійсність.
Та й життя віруючого, згідно християнського вчення, є вільною відповіддю на
заклик  Творця.  Оскільки  ж Господь  є  Істина,  Шлях і  Життя,  то,  згідно  з
християнським розумінням, діалог повинен бути правдивим, методологічним,
творчим. У діалозі створено світ, буття якого також фактично є постійним
діалогом  Творця  та  творіння.  Понад  те,  Господь  звертається  до  людини
людською мовою (земне втілення Христа) й очікує належної вільної відповіді
людини  на  заклик  любові.  Перебування  в  ситуації  діалогу  із  Спасителем
убезпечує людину від тління й знищення, запобігає самовилученню людини з
життя – комунікативної відповідальної співпричетності із Творцем. 

Також й кожна окрема конфесія є діалогічною спільнотою, що перебуває
в ситуації  систематичного  комунікування з  Богом (богослужіння,  молитва,
сповідь)  та  між собою з  приводу  певних тем та  зрозумілою для  кожного
учасника  мовою.  Можна  сказати,  що  кожна  окрема  конфесія  є
комунікативною спільнотою,  що артикулює  в  кожному земному  контексті
власне  розуміння  Слова  Божого,  витворюючи  таким  чином  цілісний,
послідовний,  логічно  та  аргументовано  сформульований,  зрозуміло
висловлений сакральний дискурс. 

Якщо  ми  говоримо  про  конкретну  конфесію  як  комунікативну
спільноту,  то  діалоговим  майданчиком,  що  розгортається  в  будь-якому
земному контексті, є власне життя цієї конфесії. Тут кожна окрема конфесія,
як  комунікативна  спільнота,  реалізовує  дискурсивний  священно-земний  /
сакрально-буденний діалог завдяки наявності певних умов-спільності; 

1. парадигми, що артикулюється (конфесійне віровчення);
2. проблеми, що вирішується (буденна емпірія); 
3. контексту у якому розгортається (суспільно-історичні умови); 
4. регламентативних  правил  ведення  діалогу  (культово-обрядова

діяльність та позакультова релігійна діяльність завжди здійснюється за
певними  правилами,  сформульованими  в  сакральних  текстах  чи
впродовж історії конфесії алгоритмами); 

5. мети, якої прагнуть досягнути (спасіння людини та виповнення Божого
Творіння); 

6. цінностей, на які спирається кожен із залучених; 
7. зрозумілої  мови,  якою  визначаються  сенси  (переклад  сакрального

конкретною національною мовою та культурою); 
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8. взаємоповажних співрозмовників, налаштованих відкрито вислухати та
щиро висловитись; 

9. арбітрів-свідків,  що  володіють  еталонними  критеріями  успішності
перебігу діалогу (залежно від конкретної діалогічної диспозиції такими
арбітрами-свідками  можуть  поставати:  сам  Бог,  ангели,  святі,  отці
церкви, конкретний пантеон героїв/мучеників/святих, миряни, теологи,
авторитетні особи, певний народ, уся повнота Церкви чи світські фахівці
– релігієзнавці, історики, філософи, соціологи, психологи та ін.). 
Так само й для ефективного конструктивного міжконфесійного діалогу

слід, щоб суб’єкти, які його провадять, мали щонайменше не взаємовиключну
ідентичність  (не  були  екзистенційними  антагоністами)  та  дотримувались
певних умов:

1. перебували у спільних буттєвих обставинах;
2. використовували адекватні взаємоузгоджені історіографічні парадигми;
3. знаходились  в  одній  системі  координат  сприйняття  дійсності,  або,

принаймні,  верифікували  власне  бачення  дійсністю,  а  не  штучною
міфологічно-ідеологічною пропагандивною оптикою;

4. зосереджувались  на  конкретних  проблемах  громадян,  щодо  яких
здійснюють свою місійну діяльність;

5. мали узгодженою мету ведення діалогу;
6. прагли порозумітись;
7. застосовували  спеціальні  академічні  діалогові  майданчики,  вживали

правдиву  й  логічно-послідовну  аргументацію,  використовували
адекватні  критерії,  спирались  у  діалогуванні  на  раціонально
верифіковані  методи,  регламентували  власні  висловлювання  та  сам
діалог конвенційно визначеними параметрами;

8. орієнтувались на застереження інтересу двох головних суб’єктів – Бога
та ввіреного їхній духовній опіці сучасного громадянина України (земна
Батьківщина), а не церковної інституції чи якогось іншого (владного,
інституційного) утворення; 

9. залучали  фахових й  заангажованих  бажанням дотримуватись  правди
арбітрів-свідків, що володіють теоретико-методологічними знаннями й
моделями  ведення  діалогу,  є  позаконфесійними  та  обізнаними  в
конфесійній специфіці релігійного дискурсу, причетними до контексту
дійсності фахівцями, здатними скорегувати процес комунікації чіткими
критеріями доречності, доцільності, конструктивності (релігієзнавців).
Завдяки сучасним українським подіям з’ясувалось, що, крім суб’єктів з

цілим набором їхніх буттєвих / історіографічних / вимірних ідентичностей,
майданчиків,  предмету,  мети  та  методології  ведення  діалогу,  нам  ще  слід
визначатись  щодо  якості  буттєвого  контексту,  у  якому  знаходиться  як
майданчик для діалогу, так і перебувають головні співрозмовники. Тож ми
запропонували  специфічні  поняття  для  виділення  особливих  умов,  у  яких
такий міжконфесійний діалог здійснюватиметься з більшою чи меншою мірою
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інтенсивності  та  доброзичливості.  Так,  принаймні  щонайяскравіше
виділяються  такі  різно-характеристичні  буттєві  контексти  для  можливого
діалогу як  “епіцентр дійсності” та умовна  “зона комфорту”. Та між ними
знаходимо досить розлоге віяло інших, варіатизованих тематичною фіксацією
та  диспозиційною  локацією  ключових  суб’єктів,  ситуативних  діалогових
майданчиків.  У  застосовуваній  нами  термінології  “Епіцентр  дійсності”  -
буттєвий локус з найбільш інтенсивним і непередбачуваним перебігом подій,
загостреним  катастрофічними  умовами  й  максимальною  життєвою
небезпекою, супроводжуваною першочерговістю екзистенційних викликів та
питань виживання. 

Саме  в  найгостріші  моменти  суспільних  трансформацій  чи  межових
станів  буття  зароджується  майбутнє,  що вбирає  в  себе  ті  характеристики,
якими наділяють його своєю волею дієві суб’єкти. Тож тут діалог ведеться як
з’ясування  принципових  для  виживання  позицій  та  формулювання
прийнятних алгоритмів для збереження життя у визначеній належною якості.
У  цьому  локусі  (епіцентр  дійсності)  діалог  провадиться  стосовно
екзистенційних, аксіологічних, сотеріологічних, метафізичних тощо тем, адже
мова йде про спасіння, сенс життя й виживання як причетної до сакрального
виміру  істоти.  Натомість  “зона  комфорту”  –  буттєвий  контекст,  у  якому
екзистенційні/метафізичні/аксіологічні питання не є настільки гострими, аби
становити межовий сенс життя/виживання, а діалог, радше, перебігає у статусі
дипломатичного  узгодження  позицій  та  корекції  дефініцій  поміркованих
співрозмовників,  кожен з  яких  намагається  зберегти  автономний статус  та
застерегти свою користь. Тут співрозмовники швидше тимчасово поділяють
спільний діалогічний локус, залишаючись автономними й дистанційованими
один від одного по суті. Власне такий діалогічний майданчик не є життєвим
простором, а лише обумовленим місцем для переговорів. 

Отже, базові належні умови для проведення конструктивного діалогу:
спільна  дійсність,  узгоджений  історіографічний  дискурс,  несуперечна
метафізична парадигма, сумісні екзистенційні очікування. 

Зрештою усі  умови діалогу (доречного,  доцільного,  конструктивного)
можна  класифікувати  на:  1.онтологічні;  2.метафізичні;  3.екзистенційні;  4.
аксіологічні; 5. культурологічні; 6. історіографічні; методологічні.

Та  сучасний  український  контекст  міжконфесійного  діалогу  нам
засвідчує,  що  маємо  наперед  означити  ймовірні  ризики  й  хиби,  які
спотворюють  саму  суть  діалогу  як  процесуальної  комунікативної
методології  артикуляції  спільної  дійсності  взаємовизнаними  та
взаємоповажними  суб’єктами.  Запобіжниками  слід  встановити  доречні
методологічні алгоритми та тематичні межі міжконфесійного діалогу, а для
цього проаналізуємо наявні емпіричні та наукові дані. 

Дуже часто, особливо останнім часом, нас закликають провадили діалог
усіх  з  усіма  або  ж  невідомо  з  ким.  Водночас  режисери  таких  діалогів  з
невідомим  критерієм  відбору  залучених  співрозмовників  самі
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волюнтаристськи  обирають  спікерів.  Також  замовчується  чи  оманливо
формулюється мета діалогу, не узгоджуються правила ведення комунікації,
узгодження  прозорих  алгоритмів  його  здійснення,  без  встановлення
послідовної логічної методологічної  програми тощо. Тож іноді  складається
враження,  що метою таких закликів до діалогу насправді є не узгодження
позицій  партнерів  зі  спільного  буттєвого  майданчика  чи  спільної
футуристичної культурно-історичної перспективи, а гра в темну на реалізацію
прихованої закулісними режисерами цілі. 

Як приклад ось такої імітації “діалогу”, а направду – зрежисованої задля
пропаганди  конкретних  (опірних  для  просування  російсько-імперського
експансивного наративу) меседжів, наведемо хоча б так званий “Форум Люди
миру”, організований УПЦ МП 21 вересня 2020 року168. Тут застосовується
чітка пропагандивна методологія заміни дійсності на створений зацікавленою
стороною симулякр. Щонайперше – організатором виступає інституція, яка є
носієм-репрезентантом  в  Україні  та  пропагандистом  “русскомировской”
світоглядної  моделі,  опертої  на  сконструйовану  російсько-імперську
експансивну  ідеологію,  за  якої  Україна  є  лише  підпорядкована  територія
“единой Руси с центром в Москве”. Так само і підібрані спікери є носіями та
артикуляторами  “русскомировской”  моделі.  Усіма  засобами,  включно  з
візуальним рядом та вставками-інтерв’ю, сприйняття спостерігача зсовується в
емоційну сферу для некритичного засвоєння легітимованих рясами речників
меседжів. Історична дійсність незалежної України спростовується на цьому
заході  пропагандистсько-ідеологічною  диспозицією,  за  якої  події  та  ролі
дійових осіб подаються спотворено. Дійсні причини війни – агресія російської
федерації,  що  намагається  знову  загарбати  Україну  усіма  можливими
способами та  на  усіх,  включно з  інформаційним та  духовно-світоглядним,
фронтах  –  ігноруються  й  замовчуються.  Факт  загарбницької  війни  РФ
заступається  хибною  інтерпретацією  “гражданский  конфликт  на  Востокє
Украины, братоубийственная война”. Вина з агресора переноситься на жертву.
Заклик до примирення спрямовується до того, хто обороняється. Натомість ті,
хто підтримує окупантів, називаються миротворцями.

 Отже маємо такі методологічні хиби, що свідчать про прикриття словом
“діалог”  кардинально  протилежної  стратегії  –  диктату  нав’язаного  ззовні
дискурсу  як  єдиноістинного:  1)  спотворення  дійсності,  бо  замість
загарбницької війни російської федерації проти України, говориться про “дуже
важких  6  років  війни  на  нашій  батьківщині”;  2)  фальсифікаційна  підміна
належності  УПЦ МП, яка  називається  “церква  українського  народу”,  хоча
насправді УПЦ МП – хоча і є однією з релігійних інституцій, зареєстрованих в
сучасній Україні,  та фактично є частиною РПЦ - імперським ідеологічним

168 Международный  форум  “Люди  мира”,  21.09.2020.  Онлайн  из  Донецкой
области //  112  Украина:  https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab
_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0

https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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знаряддям  Російської  федерації  із  загарбання  та  світоглядного
підпорядкування  поневолених народів;  натомість  помісною автокефальною
православною церквою України, визнаною світовим Православ’ям, є ПЦУ; 3)
фальшування фактів: “І УПЦ із самого початку робила все, що могла, щоб
заспокоїти всіх людей, тому що український народ і по ту сторону фронту, і по
іншу  сторону  фронту”  -з  іншого  боку  фронту  окуповані  російськими
загарбниками  та  найманцями  українські  території  з  мешканцями,
підпорядкованими владі окупантів і колоборантів, а УПЦ МП саме тому і має
можливість вільно проповідувати на окупованих територіях,  на відміну від
усіх  українських  конфесій,  які  зазнають  утисків  та  переслідувань  від
загарбників,  бо,  як  частина  Російської  Православної  Церкви,  є  носієм
імперської історіографічно-пропагандистської парадигми; 4) заміна означника
на протилежний для заступання дійсності її антиподним симулякром. Щодо
останнього пункту: під час цього “Форуму”, що відбувався у Святогірській
Лаврі на Донеччині,  підконтрольній Україні,  Святогірська  Лавра УПЦ МП
(РПЦ  в  Україні),  яка  весною  2014  року  слугувала  форпостом  окупації,
надаючи  прихисток  озброєним  бойовикам  під  командуванням  російського
терориста і диверсанта Ігоря Гіркіна, оголошується взірцево-християнською
миротворчою  святинею  (з  виступу  митрополита  Антонія  Паканича):  “І
символічно, що цей форум відбувається у Святогірській лаврі, яка з самого
початку цього конфлікту дійсно показала сутність церкви христової, коли тут
люди знайшли притулок і домівку, коли просто не було де дітися”. Це яскрава
ілюстрація  класичного  випадку  пропагандивного  називання білого  чорним,
посібника загарбників – першим миротворцем. 

Про дійсні причини такої “миротворчої” риторики й організації різних
імітацій діалогів УПЦ МП (РПЦ в У) добре розповіла українська журналістка
Тетяна  Деркач  у  своїх  розслідуваннях169:  Між  іншим,  дуже  цікаво
спостерігати, як міняється риторика представників МП з мироносних закликів
до покаяння (по цей бік фронту) на консолідуючу до боротьби й наступної
експансії (по той бік фронту) з переходом із території України на загарбницьку
відверту сторону170: відразу пропагується не мир, а консолідація з подальшою
агресією під легітимацією новітнім міфом “священной войны за русский мир”.
У світлі таких вбачань загарбницька війна російської федерації проти України
вже  трактується  як  “повивальна  бабка”  нового  світоустрою.  Зрештою
нагадаємо,  що  сама  концепція  “русского  мира”  є  експансивною

169 Наприклад: Деркач Тетяна. Піар на власних жертвах: УПЦ МП знову рветься 
примирити Україну з Донбасом. 11.09.2020. Колонка Тетяни Деркач на РІСУ. 
URL: https://risu.ua/piar-na-vlasnih-zhertvah-upc-mp-znovu-rvetsya-primiriti-ukrayin 
u-z-donbasom_n111885
170 https://www.youtube.com/watch?v=S4SOzBl9bYM&feature=emb_title&ab_  chan
nel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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міфолегендуючою  логічно  замкнутою  ідеологічною  системою,  що
використовується  Російською  федерацією  я  сакрально-вгрунтована
історіософська  матриця  для  обґрунтування  “цивілізаторської  місії”
(загарбницьких колонізаторських амбіцій) сучасної Росії, що є спадкоємицею і
Російської імперії і Радянського Союзу. Також ця міфо-ідеологічна система, на
думку  російських  ідеологів  та  пропагандистів,  подається  достатньою
підставою  для  претензій  путінської  Росії  на  панування  у  геополітичних
вимірах  як  провідного  світового  гравця,  що  не  лише  зброєю  (фізичною,
технічною,  ідеологічною  та  інформаційною)  підпорядковує  собі  сусідні
“братские” народи і держави, але й присвоює їх як ресурсну базу і матеріал для
розбудови нової світової імперії. А релігія та церква сприймаються лиш як
механізми та знаряддя для поширення експансивної імперської ідеології,  її
фіксації  на  рівні  свідомості  населення  та  підпорядкування  засобом
перекроювання  світогляду  за  “русскомировскими”  лекалами  захоплених
церковною проповіддю мас. 

Саме це ми спостерігаємо, коли прихожани РПЦ в Україні (УПЦ МП)
при  яскраво  вираженій  церковній  ідентичності  схильні  сприймати
нормальною сформульовану  кремлівськими ідеологами “русскомировскую”
історіографію (міф про три братні народи, Київську Русь як колиску Росії,
“Киев – мать городов Русских”, велич Російської імперії, “единство святой
Руси  от  Киевской  купели”,  Радянський  Союз  як  втрачена  Ойкумена)  та
сприймати дійсність крізь призму кремлівських стереотипів. Вони дуже часто
схильні  не  бачити  очевидних  історичних,  національних,  політичних,
культурних  чи  цивілізаційних  кордонів  між  Московією  та  Україною,
заперечувати  право  України на  незалежність  та  окремішність,  зокрема і  в
духовному  вимірі,  наполягаючи,  що  ми  є  лише  підімперською  бунтівною
“окраиной” з ресурсами, на які пред’являє свої права кремлівська імперія з її
інституціями  (РПЦ,  яка  заявляла,  що  український  духовний  простір  є  її
“канонической территорией”), а не самостійним цивілізаційним, політичним,
культурно-історичним чи церковним суб’єктом. 

Тому  вкрай  важливо,  аби  міжконфесійний  діалог  провадився  під
доброзичливим  арбітражем  фахівців-гуманітаріїв,  щонайперше  –
релігієзнавців,  які  зможуть  розставити  достовірні  тематичні  межі  й
запропонувати доречні методологічні алгоритми. 

Але і тут мусимо зауважити, що фаховість та обізнаність у специфіці
діалогічної парадигми ще не є запорукою того, що такий фахівець застосує
свої знання та навички ефективної комунікації на проектування результатів,
бажаних  для  суб’єктів  діалогу,  а  не  замовлених  певним  прихованим
бенефіціаром. Також статус фахівця, скажімо, з релігієзнавства чи історії, не
гарантує  того,  що  даний  фахівець  обізнаний  у  предметі  діалогу171 та

171 Наприклад,  релігієзнавець  спеціалізується  на  ісламі,  а  його  запрошують
коментувати буддизм,  або ж історик спеціалізується на історії  середньовічної
Західної Європи, а його. - коментування застосовують до ілюстрацій сучасних
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методології його проведення, тому варто зауважувати тематичні межі та обсяг
компетенції конкретного науковця. Іноді172 вже дуже очевидно спостерігаємо,
як  у  публічній  сфері  розмивається  межа  між  фаховістю  релігієзнавця  та
теолога  чи  богослова.  Їхній  статус  зводиться  до  умовного  позначника
“експерт,  релігієзнавець”,  за  яким  часто  приховується  невизначений  зміст,
будь-який обсяг чи ж свідома підміна понять. І за конкретної потреби фахівця
у  внутрішньо-церковній  інтерпретації  (богослова  чи  теолога)  називають
релігієзнавцем,  що,  безумовно,  призводить  до  викривлення  діалогічної
стратегії  на  користь  окремої  конфесійної  парадигми,  адже  її  лобістами
виступають  не  лише  конкретні  конфесійно  ідентифіковані  спікери,  але  й
позірно нейтральний координатор цілої комунікації.

Водночас мусимо спростувати,  ніби ми спонукаємо до висновку про
однозначну  незаангажованість  представників  наукової  спільноти  -
релігієзнавців чи гуманітаріїв (істориків,  соціологів,  психологів,  політологів
тощо). Припущення ж про наявність незаангажованих світоглядно гуманітаріїв
є хибним. Сам підхід, коли “науковий” світогляд кардинально протиставлявся
конфесійним  чи  релігійним  світоглядним  моделям,  які  таврувались
“неправильними”, “хибними”, “відсталими” чи й “шкідливими”, походить з
часів  тотального  панування  однієї  ідеології  (радянської  атеїстичної
матеріалістично-діалектичної  моделі  світопояснення),  яка  саме  тому  й
намагалась  витіснити  чи  спростувати  усі  інші,  включно  з  релігійними  та
конфесійними  переконаннями,  аби  безапеляційно  контролювати  свідомість
мас.  За  таких  обставин  чи  не  найбільше  ідеологічно  заангажованими
виявлялись саме ті, кого називали носіями “наукового, вільного від релігійної
облуди, світогляду” ще якихось півстоліття тому (представники войовничого
атеїзму). 

Як ми раніше те уже доводили, наукові знання (зокрема й гуманітарні та
релігієзнавчі)  вповні  сумісні  з  релігійними  переконаннями  у  свідомості
окремої  особистості.  Та  зрозуміло,  що  абстрагуватись  від  своїх
фундаментальних  світоглядних  засновків  не  здатна  жодна  людина.  Це
стосується  щонайбільше  філософів  і  гуманітаріїв,  істориків  та  соціологів,
релігієзнавців  та  культурологів.  Адже  ідеологічно-світоглядні  підвалини
(метафізичні, онтологічні, екзистенційні, аксіологічні, теологічні, телеологічні,
методологічні,  гносеологічні  складники)  не  лише  визначають  їхню
персональну  свідомість  у  векторі  світорозуміння,  але  й  стають  важливою
змістовною  складовою  їхніх  фахових  знань.  Щонайбільше  їхні
фундаментальні  світоглядні  переконання  відображатимуться  на  способі
запитування,  предметному зосередженні  та змісті  розуміння досліджуваних
феноменів. Тому чеснішою нам видається позиція фахівця, який не заперечує,
але усвідомлює і за потреби щиро артикулює свою світоглядну ідентичність,
що  дає  йому  можливість  врахувати  свої  світоглядні  переконання  та

міжконфесійних відносин в Україні тощо.
172 Багато подібних ілюстрацій наявні в популярних ЗМІ.
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компенсувати  можливу  за  їхнього  впливу  похибку  чи  деформацію
артикульованих ним знань. 

Натомість,  нам  неодноразово  доводилось  спостерігати,  як  саме
ідеологічно заангажовані (або схильні через своє пострадянське формування
до колоніально-підлеглої запопадливості підімперським “партіям”) дослідники
подають свою специфічну інтерпретацію як остаточну істину, оголошуючи
свою позицію взірцем об’єктивності та тавруючи інших ледь не “ворогами”.
Однак за уважного аналізу їхніх висловлювань у різних контекстах можна
з’ясувати,  чиї  інтереси  у  тій  чи  іншій  ситуації  вони  відстоюють  та  яку
ідеологічно-заангажовану  позицію  декларують  під  виглядом  “об’єктивного
наукового істинного знання”. 

Та  не  будемо  спрощувати  складної  системи  взаємозалежності
фундаментальних світоглядних переконань й фахових здобутків і змістовних
формулювань.  Звичайно,  процес  набуття  фахових  знань  впливає  і  на
світоглядні переконання, зокрема і у фундаментальних параметрах. Саме тому
ми можемо говорити про наукові школи в гуманітаристиці – коли від учителя
переймаються не  лише знання та  методології,  але  й  частково  засвоюється
світоглядний базис, а колеги стають партнерами зі спільними світоглядними
ідентифікаціями.  Також  не  можна  виключати  і  варіанту,  коли  риторика
дослідника  стає  вираженням  інтересів  предмету  його  дослідження  –
своєрідний  ефект  світоглядного  зараження  в  гуманітаристиці  є  звичним
наслідком  наукової  діяльності.  Тоді  науковець,  що  досліджує,  наприклад,
атеїзм, стає ревним декларантом та пропагантом атеїстичних переконань аж до
моменту, коли, скажімо, буде більш вигідно досліджувати й пропагувати щось
інше. Увесь спектр подібних ймовірних факторів варто брати до уваги для
визначення того чи іншого стимулу до можливого спотворення діалогічної
парадигми  тим  фахівцем,  якого  залучають  як  експерта-методолога-
модератора-координатора  для  формування  стратегії  та  тактичних  умов
діалогу. 

Отже,  врахуємо, що той, хто називається фахівцем-релігієзнавцем:  1)
(фактор  фахової  компетенції)  не  завжди  є  таким,  принаймні  його  рівень
компетенції  обмежений  певними  тематичними  та  методологічними
параметрами, на що варто зважати; 2) (фактор ресурсної спроможності) не
завжди  володіє  необхідним  ресурсним  базисом,  методологічно-
інтелектуальним знаряддям та інструментарієм і  достатніми навичками для
організації  міжконфесійного  комунікування  в  діалогічній  парадигмі;  3)
(фактор світоглядної заангажованості) має власні світоглядні переконання, які
тим чи іншим чином впливатимуть на його фаховість, стратегію та тактичні
кроки;  4)  (фактор  ймовірного  меркантильного  чи  іншого  прихованого
інтересу) може мати прихований приватний інтерес, який, власне, і спробує
задовольнити  та  досягти  конкретного,  утаємниченого  від  усіх  інших
учасників,  результату.  Щонайбільше,  крім  меркантильних  інтересів,  які
можуть  спонукати  фахівця  проводити  діалогічну  парадигму  спотворено  та
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маніпулятивно  з  ухилом  у  заданий  безпосереднім  чи  опосередкованим
замовником напрямок, на цільову зосередженість, ефективність чи результат
його  комунікативно-координаційної  діяльності,  впливають  світоглядні
переконання фахівця-релігієзнавця чи науковця-гуманітарія. 

Усі  чотири  вищенаведені  фактори  ризиків  ймовірного  спотворення
діалогічної парадигми фахівцем, залученим для налагодження міжконфесійної
комунікації,  можна  спробувати  компенсувати  чи  врахувати.  Натомість
нехтування закладеними ризиками у цих чотирьох факторах спонуки фахівця-
координатора діалогу може призвести до спотворення діалогічної парадигми,
підміни  її  стратегічної  цілі  (узгодження  позицій  заангажованих  певною
проблемою  суб’єктів,  що  перебувають  у  спільній  дійсності  та  мають
несуперечні  інтереси;  поступове  налагодження  порозуміння  між  ними
стосовно  дійсного,  бажаного,  належного  і  методів  реалізації  такого)
кардинально іншою (підпорядкування, примус, поглинення, розділення). 

Отже, названі нами чотири фактори, що можуть спровокувати хиби та
спотворення  діалогічної  парадигми,  стосуються  особистих  властивостей
залученого фахівця: 1) обмеження фахових знань; 2) недоліку методологічних
навичок; 3) наявності особистих світоглядних переконань, що, безумовно, є
для кожного пріоритетними; 4) наявності прихованих справжніх мотивів чи
меркантильного зиску, що спонукає до конкретних свідомих зловживань. 

Неврахування таких ризиків може привести до негативних результатів,
коли замість міжконфесійного діалогу отримаємо маніпулятивний примус до
небажаних чи неусвідомлюваних наслідків, і породити замість порозуміння -
ворожнечу,  або  ж  замість  сформульованих  спільно  висновків  –  нав’язану
загалу ексклюзивну точку зору агресора.

Діалогічна  парадигма  передбачає,  що  в  певній  онтологічній  системі
координат  в  межах  спільного  емпіричного  контексту,  у  кордонах
локалізованого темпорально, подійно, ціннісно єдиного світу, взаєповизнані та
взаємоповажні  суб’єкти  провадять  систематичну  комунікацію  задля
узгодження  своїх  позицій,  вирішення  посталих  проблем,  формулювання
спільного  бачення  ситуації,  визначення  моделі  належного  стану  речей,  до
якого слід прагнути, та формування програми взаємодії в цьому напрямку.
Діалогічна  парадигма  –  процесуальна  артикуляція  взаємовизнаними
суб’єктами зрозумілого кожному з них змісту події чи феномену у спільному
для усіх залучених промовців контексті. 

Для  того,  щоб  міжконфесійний  діалог  був  доречним,  доцільним  та
конструктивним  слід,  щоб  1)  співрозмовники обговорювали  той  самий
предмет  зрозумілою  кожному  мовою,  прагли  (вольова  спонука)  та  могли
(дійсні  обставини)  порозумітись;  а  фахівець,  який  координує  їхню
комунікацію,  володів  достатнім  обсягом  знань  предмету  обговорення  та
базовими навичками налагодження паритетної  комунікації;  2)  ціль діалогу
формувалась  адекватно  до  дійсності  та  справедливо  щодо  очікувань  й
спроможностей  співрозмовників;  фахівець-координатор  не  повинен  мати
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приховану ціль, яка б суперечила життєвим інтересам сукупності суб’єктів, що
поділяють даний комунікативний простір чи подійний досвід (наприклад, ціль,
сформульовану  згідно  інтересів  держави-агресорки  для  реалізації  в  межах
української  міжконфесійної  комунікації);  3)  порозуміння між
співрозмовниками стосовно заявленої дійсної проблеми досягалось поступово,
аргументовано, логічно, правдиво. 

Коли  мова  йде  про  міжконфесійний  діалог,  присутність  фахівця-
релігієзнавця  (з  урахуванням  вищеназваних  ризиків)  як  авторитетного
обізнаного  арбітра  щодо  належних  умов  для  співрозмовників,  дійсного
предмету, доречних критеріїв порозуміння та допустимих методів, сприятиме
тому, щоб міжконфесійний діалог був шляхом до злагоди, а не розбрату. Так,
для прикладу, табуйованими чи конфліктогенними темами можуть стати: 1)
уявлення про Бога між представниками різних релігій;  2)  історіографічний
дискурс, якщо для різних конфесій такі є взаємозаперечними; 3) емпіричні
дані,  якщо  вони  тлумачаться  у  взаємовиключних  ціннісно-смислових
універсумах;  4)  життєві  обставини,  якщо вони  вимірюються  ворогуючими
сторонами. Уникнути перетворення діалогу на сварку чи авторитарний примус
до  тотального  утвердження  зверхності  окремого  суб’єкта  можна,
систематично регламентуючи його перебіг та спрямовуючи співрозмовників
до  щирого  порозуміння  згідно  з  правдою  та  на  користь  Богові  й
конкретноконтекстуальному локусу світу. 

Існує цілий ряд вимог до діалогічного майданчика, залучених суб’єктів,
предметно-тематичного  поля,  знаряддєвого  набору  та  методологічного
забезпечення для міжконфесійного діалогу, застереженням яких має займатись
глибоко-обізнаний  фахівець-релігієзнавець.  Дієва  присутність  в  процесі
міжконфесійного  діалогу  фахівця,  здатного  раціонально  апробувати  на
відповідність дійсності (задля уникнення фальшування) та скорегувати умови,
тему, позиціонування суб’єктів, мету, аргументованість та логічність дискурсу,
зрозумілість мови та доречність висновків, допоможе уникнути зловживань,
сприятиме  поступовому  й  наполегливому  просуванню  в  напрямку
порозуміння щодо нагальних суспільних потреб. 

Діалогічна  парадигма,  як  методологія  налагодження міжконфесійного
порозуміння,  передбачає  застосування  вищеназваних  умов,  за  дотримання
яких можливо досягти доречної, доцільної та конструктивної міжконфесійного
комунікації.  Сама  діалогічна  парадигма  спирається  на  переконання,  що  в
поліконфесійному  (полісвітоглядному)  світі  варто  і  потрібно  прагнути
порозумітись. Власне, й сам світ у всьому його багатоманітті визначених та
визначуваних форм, проявів,  формулювань, якщо ми проаналізуємо його у
теологічному ракурсі, є онтологічним вираженням діалогічної парадигми. Це
справедливо щонайперше для християнського світорозуміння, де Бог-Творець
створює світ своїм Словом й запитує належної свідомої відповіді від людини. 

Історія світу чи історія людства, цілком чи окремими цивілізаційними
лініями,  може сприйматись як  розгортання  повноцінного дискурсу діалогу
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Творця  та  людства  з  приводу  справжніх  (висловлених  Творцем
екзистенційних, метафізичних, етичних, моральних) сенсів через їхнє постійне
та послідовне контекстуальне визначення свідомими суб’єктами. У процесі
здійснення  цього  діалогу  між  Творцем  та  творінням  налагоджується
взаємопорозуміння. Так само діалогічна парадигма реалізується в людській
історії  –  як  процесуально-послідовне  формулювання  людського  розуміння
світу  й  себе,  здійснюване  системно  та  зокрема  в  кожному  культурно-
історичному  контексті.  За  таких  обставин  діалогічна  парадигма  –  це
систематизований дискурс з певної теми, актуалізований співпричетними до
однієї  дійсності  суб’єктами,  зацікавленими у  порозумінні  між собою та  зі
світом цілком. 

Діалогічна парадигма передбачає, що суб’єкти, вміщені в один локус,
прагнуть порозумітись щодо спільного становища принаймні для того,  аби
змінити стан речей на краще – втілити творчий задум, своєрідно висловити
сенс.  І  кожна  окрема  свідомість,  проголошуючи  заданий  спільний  сенс,
включається у симфонію світотворення власним визначенням.  Головне тут
визначати  правдиво,  не  фальшувати,  не  спотворювати,  не  підміняти,  не
намагатись спростувати усі варіації чи тотально нав’язати лише своє бачення.
Головне  –  бути  в  справжньому  діалозі  присутнім  та  причетним
співрозмовником, а не грати відведену роль у написаному кимось сценарії. 

Та й діалог має бути правдивим, а не сфальшованим, тема – дійсною, а
не  штучно  змонтованою,  речі  мають  називатись  властивими  іменами,
застосовуватись придатні позначники, формулюватись адекватні визначення.
Таким способом досягається порозуміння між свідомостями, співпричетними
до події буття світу, країни – кожного дійсного локусу. Власне життя, як ми
його знаємо і усвідомлюємо, формулюється (втілюється) в процесі діалогу між
співпричетними свідомостями, що проживають ЦЕЙ локус, ЦЮ подію, ЦЮ
історію, дискурсивно задають їм сенс та взаємно висновують значення. Без ось
цього  внутрішньозаданого  стрижневого  сенсу,  спільних  фундаментальних
цінностей  та  взаємно  сформульованих  значень  не  може  бути  цілісної
парадигми,  розгорнутої  варіативними  інтерпретаціями  у  певних
спільнопережитих контекстах. Хіба лише штучний симулякр, засновкове та
потенційне ніщо, яким лукавий спотворює дійсність та руйнує світ. 

Діалогічна  парадигма  –  симфонічне  виконання  гармонії  сенсу
багатоголоссям залучених свідомостей. Натомість монологічна, експансивна,
авторитарна стратегія є прагненням тотального підпорядкування усіх окремій
точці  зору,  примусу  до  одностайності,  що  спонукається  жагою  влади  та
жадобою  панування  окремого  зарозумілого  егоцентрика.  Умовно  метою
застосування діалогічної парадигми можемо вказати - досягнення порозуміння
щодо певного предмету між суб’єктами діалогу, які перебувають у спільних
буттєвих  обставинах,  мають  сумісні  інтереси,  користуються
взаємнозрозумілою термінологією та поділяють несуперечні цінності .
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Однак впродовж останніх декількох років чіткіше проявилась загроза
прикривання “діалогом” маніпулятивних практик нав’язування ексклюзивного
окремого дискурсу як еталону істини. Зразком такого є перемовини України в
так  званому  Мінському  форматі.  Для  того,  щоб  уникнути  загрози
фальсифікації  діалогу,  наслідком  якої  може  бути  не  лише  примус  чи
підпорядкування  залучених  учасників  інституційно-пропагадистським
інтересам  окремого  суб’єкта,  але  й  сіяння  розбрату  й  ворожнечі,  слід
дотримуватись  певних  умов.  Щонайпершою  має  бути  умова  визнання
“діалогом” не будь-якої балачки між будь-ким та на будь-яку тему, а саме “1)
комунікативної  конструктивної  взаємодії  двох  чи  більше  свідомих
співрозмовників,  зосереджених  на  взаємоузгодженому  спільному
формулюванні актуальної та артикульованої ними теми; 2) аргументованого,
логічно-послідовного та раціонально регламентованого обговорення спільної
проблеми чи предмету двома чи більше взаємовизнаними та взаємоповажними
суб’єктами з метою формулювання чи конструювання спільного розуміння
проблеми чи предмету”.

Для  того,  щоб  міжконфесійний  діалог  провадився  та  був  доречним,
доцільним й конструктивним, потрібні екзистенційні, онтологічні, предметні,
телеологічні, вольові, емпіричні, аргументативні, метафізичні, аксіологічні та
футурологічні умови. Мінімальним набором необхідних умов для просування
саме діалогу, а не його фальсифікації, є: 1) чітко окреслений комунікативний
простір та предметне поле; 2) дійсний предмет та правдиве його означення; 3)
паритетність  умов  для  суб’єктів;  4)  адекватна  аргументованість  та  щира
артикульованість  вихідних  позицій  кожного  з  них;  5)  прагнення  узгодити
позиції чи знайти доречне спільне рішення. Співпричетність, співрозуміння,
співпрагнення, співробітництво, взаємовизнання, взаємоповага та взаємодія з
метою  досягнення/конструювання  спільного  результату  –  ось  мінімальні
умови для ведення конструктивного діалогу. 

В  сучасній  Україні  наявні  філософські  теоретично-методологічні
напрацювання  щодо  ведення  діалогу  та  позитивний  досвід  організації
міжконфесійної  комунікації  фахівцями  –  українськими  академічними
релігієзнавцями.  Сама  комунікативно-діалогічна  методологія  вкорінена  в
християнській  парадигмі  та  культурних  засадах  давньої  Русі.  Звідси
комунікативна  стратегія  є  традиційно  притаманна  українській  культурі  й
цілком доречна сучасним суспільно-цивілізаційним запитам на демократичний
устрій, регламентоване свободолюбство та відповідальний персоналізм. 

Будь-яка  окрема  конфесія  також  може  розумітись  як  комунікативна
спільнота, що перебуває у постійному діалозі людини з Богом, віруючих між
собою, віруючих із земним світом. Міжконфесійний діалог є ще складнішим
явищем,  адже  тут  потрібно  узгоджувати  не  лише  позиції  і  очікування
вищевказаних  суб’єктів  діалогу  (конфесійно  визначена  диспозиція:  Бог,
людина, співвірці,  світ у його конкретному прояві),  але й різні  конфесійні
системи  між  собою.  Це  призводить  до  необхідності  чіткого  визначення
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доречних  методологічних  алгоритмів  та  тематичних  меж міжконфесійного
діалогу. В сучасному українському контексті ми маємо змогу спостерігати як
діалог підміняється пропагандистськими маніпуляціями з метою нав’язування,
як істинної, окремої ідеологічної інтерпретації, що не відповідає дійсності та
підміняє правду симулякром.  Тому наполягаємо,  що вкрай важливо, аби в
міжконфесійний  діалог  залучали  фахових  й  заангажованих  бажанням
дотримуватись  правди  арбітрів-свідків,  що  володіють  теоретико-
методологічними знаннями й моделями ведення діалогу, є позаконфесійними,
але обізнаними в конфесійній специфіці релігійного дискурсу, причетними до
контексту  дійсності  фахівцями,  здатними  скорегувати  процес  комунікації
чіткими критеріями доречності, доцільності, конструктивності (релігієзнавців).
Дієва  присутність  в  процесі  міжконфесійного  діалогу  фахівця,  здатного
раціонально  апробувати  на  відповідність  дійсності  (задля  уникнення
фальшування)  та скорегувати умови,  тему,  позиціонування суб’єктів,  мету,
аргументованість  та  логічність  дискурсу,  зрозумілість  мови  та  доречність
висновків,  допоможе  уникнути  зловживань,  сприятиме  поступовому  й
наполегливому  просуванню  в  напрямку  порозуміння  щодо  нагальних
суспільних потреб.

4. Християнська співпраця в умовах поліконфесійної України 

Для  визначення  можливостей  християнської  співпраці  важливо
з’ясувати  богословські  позиції  щодо  релігійного  багатоманіття  у  світі  та,
зокрема,  в  Україні.  Питання  про  богословське  ставлення  до  релігійного
плюралізму неодноразово піднімалося Всесвітньою Радою Церков, досягнуло
певного консенсусу у 1989 та 1990 роках. Останнім часом представники ВРЦ
заявили,  що  це  складне  та  суперечливе  питання  вимагає  перегляду,  що
знайшло  відображення  у  прийнятій  відозві  “Релігійне  різноманіття  і
християнське  саморозуміння”.173 У  цьому  документі  розглянуто  низку
важливих положень, на яких ми зупинимося більш детально.

Так,  ВРЦ  вже  не  може  ігнорувати  активні  процеси  глобалізації
політичного та економічного життя, але при цьому визнає, що глобалізаційні
процеси не обминули релігійне життя.  При вирішенні актуальних проблем
світового значення зростає усвідомлення взаємозалежності людського життя
та необхідності співробітництва, подолання релігійних бар’єрів. За таких умов
всі  релігійні  традиції  покликані  сприяти  виникненню  глобального
співтовариства, що житиме у взаємоповазі та мирі. Однак, сьогодні довіра до
релігійних традицій, як до сил, що можуть принести справедливість, мир та
зцілення зруйнованому світу “поставлена на карту”, є критичною.

173 Religious  plurality  and  Christian  self-understanding.  -  Електронний ресурс.
Режим доступу: https://www.oikoumene.org/resources/documents/religious-plurality-
and-christian-self-understanding 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/religious-plurality-and-christian-self-understanding
https://www.oikoumene.org/resources/documents/religious-plurality-and-christian-self-understanding
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Дійсно, у більшості релігійних традицій існує власна історія компромісу
з  політичною  владою,  привілеїв,  співучасті  в  насиллі,  що  оберталося
нечутливістю  до  культур  корінного  народу.  Відтак  співучасть  релігій  в
імперських та колоніальних планах застерігає нас від романтичного ставлення
до  них.  Окрім  того,  релігійні  традиції  демонструють  величезне  внутрішнє
різноманіття,  яке  супроводжується  хворобливим розділенням,  суперечками.
Сьогодні  внутрішні,  міжконфесійні  суперечки  важливо  розглядати  крізь
призму  необхідності  сприяння  взаємопорозумінню та  миру  між  релігіями.
Враховуючи контекст постійної поляризації суспільств, атмосферу страху та
“культуру насилля”, що охопили весь світ, місія зцілення, як ідеал цілісності
подрібненого людства, постає значною проблемою для релігійних традицій.

Водночас,  релігійна  ситуація  у  світі  зазнає  значних  трансформацій.
Виникають  нові  форми  релігійної  ідентичності,  чинником  чого  постає
відокремлення  особистої  віри  від  інституційної  приналежності.  Пошук
істинної  духовності  у  контексті  світського  способу  життя  ставить  перед
Церквами нові завдання. З іншого боку, етнічні меншини часто потребують
діалогу із співтовариством більшості. Все це вимагає від християн здатності
висловити власну віру у значущий спосіб для них та для їх сусідів. Такий
діалог  передбачає  віросповідну  послідовність,  відданість  вірі,  здатність
сформулювати її “словом і ділом”, тобто не лише богословською позицією, а й
практичним діянням і втіленням.

Оскільки  християнство  прагне  жити  серед  культур,  релігій,
філософських традицій різних народів, намагається відповісти на теперішні та
майбутні  виклики,  воно  й  надалі  буде  трансформуватися.  Саме  у  такому
контексті “християнства, що змінюється”, формулюється теологічна відповідь
на конфесійний плюралізм, що спонукає зробити богослов’я релігій окремим
напрямком  релігійних  рефлексій.  Важливим  принципом,  “герменевтичним
ключем”  богослов’я  релігій  обирається  тема  “гостинності”,  яка  вказує  на
безумовну благодать Бога у прийнятті людства в його іншості та відчудженні.
“Гостинність” не обмежується людьми з власного співтовариства,  а відтак,
християнам слід відшукати баланс між ідентичністю у Христі та відкритістю
до інших у кенотичній любові, що виходить з цієї ідентичності. 

Поняття гостинності виступає особливістю богословського сприйняття
тринітарного Бога,  який є “різноманіттям у єдності”,  своєрідним маркером
виконання заповіді “любити ближнього, як самого себе”, а це уможливлює
нове  відкриття  Бога  для  кожного  індивідуально.  Під  гостинністю  також
розуміють  взаємну  відкритість,  що  виходить  за  межі  відмінності  між
“господарями” та “гостями”. Визнаючи всі ризики, пов’язані з такою позицією,
християни стверджують, що у подібній місії немає місця триумфалізму, вона
вимагає припинення релігійної ворожнечі, насилля, прагне охопити “інших” в
їх унікальності, несхожості, неподільності: “Наше власне спасіння – це вічна
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гостинність, яку Бог надає нам”, - висновується і наголошується у документі
Всесвітньої Ради Церков.174 

Аналогічну позицію засвідчують Церкви України - як у межах окремих
міжрелігійних  структур,  так  і  на  внутрішньо-конфесійному  рівні.  Зокрема
через свою діяльність у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій і у
Всеукраїнській Раді релігійних об'єднань. 

Так, Православна Церква України взяла до уваги та запропонувала до
обговорення  широкому  загалу  схвалений  і  затверджений  до  публікації
Cинодом Константинопольської Церкви у січні 2020 року документ “За життя
світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви”. В останньому
зауважується, що, незалежно від того, в яких політичних умовах перебувають
християни, вони повинні володіти “мовою прав людини”, що означає вміння
вести діалог,  на основі  якого всі  сторони можуть дійти певного спільного
знаменника:  “Ця мова  призначена  зцілювати  розділення  у  тих  політичних
спільнотах, де мають співіснувати люди з дуже різними переконаннями”, -
Вона “уможливлює спільну практику шанування безконечної й невід’ємної
гідності  кожної  людини,  яку Церква,  безперечно,  вважає відбитком образу
Божого  в  усіх  людях”.175 Християни  мають  визнавати  “мову  суспільної
злагоди”, яка потрібна для збереження та розвитку справедливого суспільства,
забезпечує непорушність людських гідності та свободи. Більше того, Церква
закликає християн не боятися культурного та соціального плюралізму, радіти
динамічному поєднанню людських культур у сучасному світі, які визнаються
благословенням,  одним  із  найбільших  здобутків  нашого  часу,  а  також
засвідчує власну підтримку державним стратегіям та законам, що якнайбільше
сприяють  такому  плюралізму,  називає  “благодатним  даром”  мирне
співіснування культур світу у сучасних суспільствах.

Загалом,  спільна  позиція  християнських  Церков  та  релігійних
організацій  в  Україні  засвідчується  низкою заходів  та  звернень  з  приводу
гармонізації  міжрелігійних та міжконфесійних відносин у межах вище вже
названих двох великих всеукраїнських структур, а саме: ВРЦіРО та ВРРО. Тут
піднімаються питання міжконфесійної гармонії, стратегії  та участі Церков і
релігійних  організацій  у  миробудуванні,  про  необхідність  протидії
домашньому  насильству,  збереження  сімейних  цінностей,  висвітлюється

174 Religious  plurality  and  Christian  self-understanding.  -  Електронний ресурс.
Режим доступу: https://www.oikoumene.org/resources/documents/religious-plurality-
and-christian-self-understanding
175 Із  врахуванням  внесених  Спеціальною  комісією  редакційних  змін  та
доповнень, яких не було в оригінальному варіанті. - За життя світу. На шляху до
соціального  етосу  Православної  Церкви  //  Сайт  Грецької  православної
архієпархії США. - Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.goarch.org/
social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=
normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTAN
CE_km0Xa4sy69OV_languageId=uk_UA

https://www.oikoumene.org/resources/documents/religious-plurality-and-christian-self-understanding
https://www.oikoumene.org/resources/documents/religious-plurality-and-christian-self-understanding
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ставлення  релігійних  організацій  до  актуальних  нині  проблем  охорони
здоров’я  та  життя громадян,  ініціюються зустрічі  з  парламентаріями задля
відновлення діалогу та налагодження постійної взаємодії урядових структур з
релігійними спільнотами,  наголошується  на  важливості  релігійної  свободи,
сімейних цінностей і суспільної моралі,  ініціюється створення інклюзивних
майданчиків міжрелігійного та міжконфесійного спілкування.

Таким  чином,  врахування  наукових  здобутків  та  міжнародної,
богословської практики у контексті визнання реалій існування, потенційних
можливостей,  викликів  конфесійного  плюралізму,  значно  оптимізує
осмислення релігійної поліфонії в Україні.

5. Комунікативна мережа як контекст міжконфесійного порозуміння

Реалізація діалогічної парадигми необхідно починається із формування
комунікативних  майданчиків  та  поступового  налагодження  комунікативної
мережі,  яка,  власне,  і  є  контекстом  порозуміння  для  різноконфесійних
суб’єктів.  Останнім часом ми спостерігали й аналізували як вибудовується
мережа міжконфесійної комунікації в сучасній Україні176. Коротко нагадаємо
як виглядала комунікативна мережа міжконфесійного порозуміння в Україні
станом на цей рік. Подійний контекст, що безумовно проявляється тематично і
змістовно,  -  військові  дії  російської  федерації  на  загарбання  України
супроводжуються  потужною  пропагандивно-інформаційною  кампанією  з
окупації  або  ж  тотального  підпорядкування  українського  духовно-
світоглядного  простору  представниками  країни-агресорки  –  носіями
імперської ідеології, явними чи прихованими під церковні інституції агентами
впливу всередині України.

Тож недаремно ми міркували про Міжконфесійний діалог в сучасній
Україні  як  про  Ілюзію  загального  порозуміння  у  дискурсі  взаємодії
автономних очікувань. Чи як про Єдність, яка не сталась?

Аби  збагнути,  чому  варто  розрізняти  комунікацію  як  процес  (іноді
ситуативної,  іноді  безглуздої,  іноді  байдужої)  балачки  від  комунікації  як
позитивного  конструктивного  шляху  досягнення  порозуміння,  нагадаємо
риторичне  запитання,  винесене  в  заголовок  інтерв’ю  Предстоятеля  УГКЦ
Святослава  Шевчука,  яке  він  давав  греко-католицькому  інформаційному
ресурсу 13 лютого 2016 року:  “Зустріч,  яка не відбулася?”177.  Це інтерв’ю
очільника УГКЦ мало метою прояснити вірним цієї  церкви –  громадянам
сучасної України те, як вони можуть зрозуміти подію міжконфесійної зустрічі

176 Наприклад:  Горкуша  Оксана.  Міжконфесійний  діалог  в  сучасній  Україні:
спонуки, умови, мета, суб’єкти, рівні порозуміння // Українське релігієзнавство.
- № 83 (2017) С. 45-60. https://uars.info/index.php/uars/article/view/768
177 http://news.ugcc.ua/interview/zustr%D1%96ch_yaka_ne_v%D1%96dbulasya__bla 
zhenn%D1%96shiy_svyatoslav_75960.html
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на Кубі (12 лютого 2016 року) глав двох чи не найбільших християнських
церков  та  її  головні  здобутки  в  напрямку  міжконфесійного  порозуміння,
задекларовані  у  30-ти  пунктах  “Спільної  декларації”178,  засвідчених
особистими підписами Папи Римського Франциска та Патріарха РПЦ Кирила.
А пояснювати таки треба було терміново, бо відчуття, що Римський Святіший
Престол знехтував інтересами УГКЦ задля порозуміння з очільником РПЦ,
ширились  в  масі  вірних  УГКЦ-громадян  сучасної  України.  І  ширились
небезпідставно, особливо з урахуванням можливості різнозначних прочитань
деяких  пунктів  “Спільної  декларації”179.  Тож  в  міжрядді  публічного  поля
вчувалось німе питання: “Які наслідки для вірних УГКЦ-сучасних громадян
України  матиме  таке  міжконфесійне  порозуміння?”.  Як  раз  тоді
ускладнювалась  ситуація  на  фронті  гібридної  (інформаційної,  економічної,
політичної,  дипломатичної,  ідеологічної,  збройної)  війни,  що  її  розв’язала
Російська федерація з метою загарбати (узалежнити від себе) Україну. 

Тому  Святослав  Шевчук  мав  надскладне  завдання  і  змушений  був
роз’яснювати українцям – щонайперше греко-католикам, чому стосовно долі
УГКЦ та України мову ведуть без самої УГКЦ чи України. Ба, більше, із двох
точок зору, врахованих у тексті “Спільної декларації”, одна належить суб’єкту,
що  представляє  інтерес  країни-агресора  –  Російської  федерації  (патріарх
Кирило). Тут таки глава УГКЦ доречно наголошує, що “одразу впадає в око…
те,  що вони перебували абсолютно у двох різних вимірах і  ставили перед
собою  різні  завдання”180.  Якщо,  як  вказує  Святослав,  “Святіший  Отець
Франциск пережив цю зустріч передусім як духовну подію”, то для Патріарха
Кирила ця зустріч була частиною реалізації  його земної політичної місії  –
утвердження у глобальному світі експансивної російсько-імперської ідеології.
Тож і напрошується висновок, що насправді зустріч між двома очільниками чи
не  найбільших  християнських  церков  не  відбулась,  бо,  як  ми  на  тому
наголошували не  в  одній  статті  раніше –  Папа  Франциск,  перебуваючи  у
глобальному вимірі розуміння дійсності використовував теологічний дискурс з
його  абстрагованими  від  бутійної  конкретики  загально-універсальними
визначеннями та метою для людства загалом й користю для людини взагалі;
натомість патріарх Кирило, тлумачачи дійсність з “русскомировского” виміру,
застосовував релігійну риторику для ведення політичного дискурсу із земною
метою  на  користь  Російській  федерації.  Тому,  на  нашу  думку,  згадана
Гаванська декларація є насправді не документом, у якому визначено спільну
позицію двох взаємоповажних суб’єктів, а ілюзією конвенційної точки зору
двох підписантів, кожен з яких вкладає у її текстуальні формулювання власні

178 Спільна декларація Папи Франциска і Кирила, Патріарха Московського і всієї 
Русі // Радіо Ватикану/ Папа Франциск/ Документи // http://uk.radiovaticana.va/ 
news/2016/02/12
179 Принаймні статті 25, 26, 27.
180 http://news.ugcc.ua/interview/zustr%D1%96ch_yaka_ne_v%D1%96dbulasya__ 
blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_75960.html

http://news.ugcc.ua/interview/zustr%D1%96ch_yaka_ne_v%D1%96dbulasya__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_75960.html
http://news.ugcc.ua/interview/zustr%D1%96ch_yaka_ne_v%D1%96dbulasya__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_75960.html
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значення,  сформульовані  у  дискурсі  кожного окремого з  їхніх автономних
очікувань.  Папа  Франциск  веде  мову  про  “мир  загалом”  з  користю  для
абстрактної  “людини взагалі”  незважаючи на  дійсні  обставини та  інтереси
конкретних  осіб  і  спільнот,  патріарх  Кирило  –  про  “русский  мир”  на
глобальній  мапі  із  застереженням  конкретного  експансивно-імперського
інтересу. 

Відтак, ми маємо, щоб аналізувати міжконфесійний діалог в сучасній
Україні на предмет його ефективності й доцільності, спершу треба задатись
питаннями щодо коректності  й  адекватності підходів  у його здійсненні  та
щодо сумісності позицій задіяних суб’єктів та мети їхнього включення в такий
діалог. Бо ж зрозуміло, що для папи Франциска та для патріарха Кирила мета
була різною,  як  і  світоглядні  позиції,  з  яких вони включались до діалогу,
різною також була артикулятивна система - хоч можливо вони і користувались
одними й тими самими словами, але мали на увазі різні предмети. Тож про яке
порозуміння  може йти  мова,  якщо двоє  артикуляторів  ціннісно-смислових
універсумів,  які  не  перетинаються,  переслідуючи  кожен  свою  мету
зустрічаються  на  якомусь  нейтральному  майданчику  для  підписання
формального документу, у якому кожен з підписантів вичитує щось своє?

Однак  якщо ми ведемо мову  про міжконфесійний діалог  в  сучасній
Україні,  то  принаймні  локалізуємо  буттєвий  контекст  його  здійснення
географічно,  темпорально,  політично  та  подійно.  Та  це  не  гарантує
перебування суб’єктів діалогу в спільному ціннісно-смисловому універсумі,
користування  взаємозрозумілою  мовою,  керування  сумісними  цілями  чи,
принаймні,  їхнього  щирого  прагнення  порозумітись.  Звичайно,  велика
кількість  найрізноманітніших  міжконфесійних  зустрічей  на  різнорівневих
діалогових майданчиках стосовно різних тем (від теологічних до буденних)
засвідчують, що в Україні міжконфесійний діалог здійснюється інтенсивно.
Але  відсутність  стратегічних  державних  програм  із  організації  коректних
діалогових майданчиків хоча й убезпечує від якогось державного управління
цим процесом, але й не сприяє налагодженню міжконфесійного порозуміння
на загальнодержавному рівні та в кожному окремому сегменті суспільного
буття українців. Між іншим, маємо нагадати що впродовж 2017-2019 років ми
таки спостерігали за тим, як державний департамент у справах релігій доволі
успішно намагався координувати процес міжконфесійної комунікації.

Також  в  Україні  є  академічна  наукова  інституція,  яка  тривалий  час
розробляла  і  пропагувала  адекватні  критерії  та  підходи  до  організації
міжконфесійного діалогу, популяризувала його необхідність та актуальність,
але  через  брак  належної  ресурсної  підтримки  (фінансової,  інформаційної
тощо) з боку держави та інтелектуальної й релігійної спільноти України, наш
вплив на формування мережі адекватних майданчиків для міжконфесійного
діалогу та формулювання мови порозуміння, а не множення недозрозуміння, є
недостатнім. Простіше кажучи: Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, маючи
накопиченими  протягом  тривалого  розвитку  українського  академічного
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релігієзнавства  як  гуманітарної  галузі  наук  значні  інтелектуально-
методологічні  ресурси,  могло  б  сприяти  систематизації  міжконфесійного
діалогу в сучасній Україні. Це забезпечило б налагодження міжконфесійного
порозуміння  в  межах  адекватних  діалогових  майданчиків,  визначеної
тематики, узгодження позицій суб’єктів, вироблення ефективних методологій
проведення тощо та в рамках ведення доречного дискурсу засобами коректної
мови, однак ні релігійні організації, ні держава, ні інтелектуальна спільнота не
виявляють  достатнього  зацікавлення  у  фаховій  допомозі  академічних
українських релігієзнавців. 

Загалом  міжконфесійний  діалог  в  сучасній  Україні  сьогодні  уже
перейшов із стадії  стихійного (випадкові чи принагідні  зустрічі  за гострої
життєвої потреби вирішення якоїсь нагальної проблеми двома чи декількома
конфесійно-церковними  суб’єктами,  через  що  вони  тимчасово  узгоджують
свої позиції задля досягнення спільної конкретної мети) до стадії мережевої.
Мережева  стадія  міжконфесійного  діалогу  передбачає,  що  під  впливом
ситуативних  можливостей та  потреб  декількома суб’єктами,  інтереси  яких
збігаються  у  певній  галузі  чи  сфері,  створюється  майданчик  для
міжконфесійного  діалогу.  Майданчик  може  бути  зініційований  і  одним
суб’єктом, але неодмінно із запрошенням інших. Мету діалогу, тематику, мову
(систему ідентифікаторів визначення вживаних сенсів), методологічні підходи,
критерії до правил ведення і суб’єктів, запрошених до діалогу, встановлюють
зазвичай  організатори  таких  діалогових  майданчиків  згідно  із  власними
автономними очікуваннями належного результату в дискурсі провідної для
них парадигми (керовано своїм корпоративно-інституційним інтересом). До
діалогу залучаються ті, чиї інтереси в певній проблемно-предметній локації
збігаються, і хто, принаймні частково, спілкується “однією мовою”. Оскільки
таких локацій може бути багато, а в нових ситуаціях сучасного інтенсивного
перебігу подій постійно виникатимуть нові проблеми й тому – нові предметні
локації,  – згодом витворюється своєрідна мережа, у якій на різних рівнях,
різними “групами інтересів” (суб’єкти, обрії досяжної мети для яких певним
чином узгоджуються), різними мовами і з різною метою обговорюються певні
“спільні  проблеми”.  Розібратись  у  мережі  міжконфесійної  “постійної
багатоголосої балачки на різних рівнях різними суб’єктами, що переслідуючи
власну мету та, маючи окремі автономні очікування, однак для досягнення
таких  ведуть  розмову  у  певному  предметно-проблемному  локусі  разом  з
іншими” доволі важко. Тут треба володіти щонайменше високим “духовним
слухом”, або ж принаймні - релігієзнавчою грамотністю. 

Для  спроби  проаналізувати  наявну  в  Україні  мережу  діалогових
майданчиків  (скупчення,  плетиво  із  одноразових,  декількаразових  чи
постійних платформ для комунікації) доречно щонайперше запитатись: хто
збирається  (суб’єкти)  і  для  чого  збирається  (мета),  у  якому  дискурсі це
подається та на якій мові усе інтерпретується (богословська, популярна тощо).
Де  збираються  (рівень),  як  спілкуються  (методологія)  і  яким  чином
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(знаряддя порозуміння) формулюють консенсус та фіксують його результат.
Межі  та  рамки (формальні  умови)  мають важливе  значення,  але  суб’єкти,
включені в діалог, з їхніми автономними інтересами та очікуваннями певних
результатів  –  ще  більше.  Саме  від  суб’єктних  автономних  очікувань
застереження  конкретного  інтересу,  сформульованого  згідно  з  провідним
дискурсом  ініціатора  діалогового  майданчика  у  конкретних  значеннях  в
процесі діалогу, залежить те, чи прагнуть ці суб’єкти до порозуміння, чи ж до
утвердження  власної  точки  зору  пріоритетною,  до  з’ясування  варіативних
позицій,  або  ж  до  введення  в  оману  інших  співбесідників  з  метою
застереження власного інтересу за рахунок нехтування інтересами інших. 

Залежно від суб’єктів-ініціаторів (того, хто створює майданчик, а отже
й  визначає  мету  та  дискурс,  у  якому  застерігається  його  корпоративно-
інституційний інтерес і досягаються автономні очікування) та рівнів, на яких
знаходяться  “майданчики  для  міжконфесійного  діалогу”  і  формулювання
конвенційної позиції декількох суб’єктів, можемо виділи181: 

1)  Міжконфесійно-колегіальні  (коли  декілька  конфесій  створюють
колегіальну раду для формулювання консенсусної  позиції  та  її  наступного
проголошення і утвердження в Україні): так, для оприсутнення точки зору
конфесійних суб’єктів на рівні державно-церковних відносин функціонують
такі діалогові майданчики як: 

• Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО)182. У ній
представлені 18 конфесійних суб’єктів, що узгоджуючи церковні позиції
намагаються  формулювати  спільну  точку  зору  для  застереження
інтересів віруючих цих конфесій. Однак цей міжконфесійний майданчик
обмежився  кількістю  “взаємоповажних  суб’єктів”,  точку  зору  яких
вважають доречною врахувати для висловлення консенсусної позиції.
Так,  зокрема,  тут  представлені  не  всі  християнські  організації,  одна
іудейська конфесія (ортодоксальний іудаїзм) та один ісламський центр
(ДУМУ).  Тож  представлення  інтересів  віруючих  є  непропорційним
відносно кількості віруючих тієї чи іншої релігії в Україні та наявності
самих  конфесій.  Відсутні  представники  неоязичницьких,
неоорієнталістських та інших неорелігійних течій, яких, хоч і небагато в
Україні, але вони також є конфесійними акторами релігійної ситуації в
Україні. 

• Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО183), що виникла через те,
що  включені  у  ВРЦІРО  релігійні  організації,  формулюючи
“консенсусну точку зору”, не враховують інтересів інших конфесій, які

181 Детальний  аналіз  тут:  Горкуша  Оксана  та  Филипович  Людмила.
Міжконфесійний  діалог  в  сучасній  Україні:доцільність  та  ефективність  його
здійснення в умовах війни // Українське релігієзнавство. - №85 (2018). - С. 4-16.
https://uars.info/index.php/uars/article/view/692
182 http://www.vrciro.org.ua/ua/council/members
183 http://vrro.org.ua/
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іноді, як то із ДУМУ “УММА”, є чисельнішими й більш впливовими на
рівні  громадянсько-релігійних  відносин  та  репрезентативнішим  для
України. До цього майданчику для формулювання консенсусної точки
зору тих конфесій, яких часто ігнорують орієнтуючись на взаємодію з
ВРЦіРО державні та місцеві органи влади, долучились також конфесії
прогресивного іудаїзму, неязичницького спрямування, бахаї, кришнаїти
та малі християнські іншоконфесійні громади. 
2)  Конфесійно –  міжконфесійні (започатковані  певною конфесією з

метою організації міжконфесійного діалогу в межах певного її конфесійного
дискурсу  та  рамках  заданої  цим  дискурсом  методології  у  напрямку  її
автономних очікувань результатів такого діалогу): 

• Наприклад  “Екуменічний  соціальний  тиждень”  (ЕСТ):  форум
започаткований ніби не церквою,  але в межах екуменічного дискурсу
Римо-Католицької  церкви,  де  ініціатором  і  організатором  виступає
просвітницько-освітня  інституція  конфесії  –  Інститут  екуменічних
студій  Українського  Католицького  Університету.  На  запрошення  до
тижневого діалогу щоосені збираються для інтелектуальної комунікації
богослови – представники різних конфесій. Головні параметри розмови
задаються  власне  католицькою  традицією  ведення  інтелектуальних
богословських  дискусій.  2017  року  10-тий  “Екуменічний  соціальний
тиждень”184 організовувався двічі – у Києві 7–9 червня на тему “Гідність
– Служіння – Солідарність: на шляху оновлення країни”, та у Львові 4-7
жовтня 2017 на тему “Єдність християн України – новий формат”185.
Персони запрошених доповідачів засвідчують високий інтелектуально-
теологічний рівень розмови186. Організатори чітко зазначають завдання
та  адресну  групу  суб’єктів,  на  яких  розраховано  цей  діалоговий
майданчик: “Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – Всеукраїнський
суспільний  форум,  який  прагне  об’єднати  ресурси  громади,  влади,
соціальних  організацій,  Церков,  ЗМІ  та  освітян  навколо  вирішення
актуальних  проблем  суспільства,  базуючись  на  загальнолюдських
цінностях  та  Соціальній  доктрині  Церкви,  стимулюючи екуменічний
діалог у соціальній сфері”. Отже, як бачимо, для втілення конфесійної

184 Гідність,  служіння,  солідарність  –  ключові  месиджі  X  Екуменічного
соціального тижня: http://uanews.lviv.ua/society/2017/10/03/131733.html
185 http://credo.pro/2017/10/191033; http://velychlviv.com/u-lvivskij-miskij-radi-
vidbulas-pres-konferentsiya-z-nagody-vidkryttya-h-ekumenichnogo-sotsialnogo-
tyzhnya/
186 о.  Георгій  Коваленко,  Відкритий  православний  університет  Святої  Софії-
Премудрості  д-р  Роман  Соловій,  український  історик,  богослов  о.  д-р  Іван
Дацько,  президент  Інституту  екуменічних  студій  Українського  католицького
університету о. Василь Рудейко, заступник голови Патріаршої літургійної комісії
УГКЦ  о.  Петро  Балог  ОР.  Модерує  -  відповідальний  секретар  Українського
християнського академічного товариства Тарас Дмитрик.

http://uanews.lviv.ua/society/2017/10/03/131733.html


282

програми на базі конфесійної просвітньо-освітньої інституції створено
діалоговий  майданчик  для  запрошення  певних  спікерів,  здатних  на
теоретично-теологічному  рівні  спілкуватись  на  теми  екуменізму  –
єдності  в  плині  католицького  дискурсу  та  згідно  з  католицьким
визначенням  “загальнолюдських  цінностей”  в  рамках  Соціальної
доктрини  католицької  церкви.  Відразу  зауважимо,  що це  не  єдиний
організовуваний римо-католицькою церквою діалоговий майданчик187.
Загалом можемо говорити про те, що римо-католицька церква формує
сьогодні  в  Україні  свою  комунікативну  мережу,  завдяки  якій
популяризує,  актуалізує  та  реалізує  в  українському  контексті  власні
стратегічні програми (екуменічні, соціальні, теологічні, дипломатичні) у
напрямку  застереження  “користі  глобальному  людству  та  людині
взагалі”,  утвердження  “миру  взагалі”  засобами  постійного  діалогу.
Україна, українська специфіка, український контекст чи проблематика
береться до уваги як привід для розмови чи окремий випадок загальної
тенденції.

• Натомість,  скажімо  УГКЦ  започатковує  декілька  діалогових
майданчиків  (потенційно  -  власна  мережа),  у  яких  довкола  різної
проблематики – від теологічно-богословської до прикладно-суспільної -
конституюється дискурс пошуку об’єднавчих засад для порозуміння в
межах українського контексту з  урахуванням історіографії  та  потреб
“українського світу”.
Наприклад,  серія  Круглих  столів  теологічно-богословського

спрямування,  що проводиться в різних містах України “Біблія  про єдність
Церкви”. 7 вересня такий Круглий стіл відбувався у Києві. 11 жовтня 2017
року  –  у  Запоріжжі.  Показово,  що  до  діалогу  запрошуються  богослови-
біблеїсти переважно з-поміж представників Київської християнської традиції –
УГКЦ, УПЦ МП, УПЦ КП. Модерує – отець Ігор Шабан – голова Комісії
УГКЦ  сприяння  єдності  християн,  доктор  богослов’я.  Ці  круглі  столи
ініціюються УГКЦ  “з метою обговорення генези та перспективи ідеї єдиної
помісної Церкви в Україні. Головною метою є спроба розпочати обговорення
тематики єдиної  Церкви, беручи  за основу  тексти  Святого  Письма
та віднайдення відповідей на запитання: чи існують у Святому Письмі тексти
щодо єдності Церкви? Чи існує сьогодні реальна модель майбутньої єдності?

187 Наприклад, ще один міжконфесійний симпозіум на базі того ж УКУ відбувся
нещодавно  у  Львові:  “У  Львові  3  жовтня  за  підтримки  Інституту  родини  та
подружнього життя, а також Центру міжконфесійного і міжрелігійного діалогу
“Лібертас”  відбувся  II  Міжрелігійний  симпозіум  “Особливості  виховання  в
християнській та юдейській традиціях”. Серія подібних заходів, спрямована на
утвердження та поширення родинних цінностей, виявлення схожих і відмінних
поглядів  на  інститут  сім’ї  з  позиції  різних  релігій.”  //
https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/68509/
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На якому  фундаменті  має  будуватися  ідея  єдиної  помісної  Церкви
в Україні?”188. Зауважимо, що пошуки єдності на основі Біблії потребували б
ширшого  коло  співучасників.  Але  ініціатори  діалогу  очевидно  згідно  з
автономними очікуваннями власного конфесійного дискурсу мають на меті
“єдність  помісної  Церкви  в  Україні”.  І  природно,  що  церковна  єдність
потребує погодження у сукупності доктринально-теологічних й еклезіальних
тверджень.  А  “церковна  єдність  помісної  Церкви  в  Україні”  –  потребує
узгодження  тих  традиційних  інтерпретацій  Біблії,  які  постали  в  процесі
формування української християнської традиції. Тому, хоча в публічній сфері
запрошуються до діалогу “усі охочі”, але адресно у статусі спікерів на цих
Круглих столах залучаються лише представники тих конфесій, які, очевидно
на думку організаторів, можуть говорити про інституційну єдність в рамках
Київської традиції. Якщо мова іде про “церковну” єдність, то справді є потреба
обмежити коло співучасників лише тими, які вписуються у певні традиційно
посталі  рамки  і  використовують  подібні  доктринально  сформульовані
еклезіологічно-теологічні варіанти тлумачення (прочитання) зокрема й тексту
Біблії. 

Ще один міжконфесійний діалоговий майданчик на платформі УГКЦ,
започаткований  Комісією  УГКЦ  “Справедливість  і  Мир”,  спускається  з
високих  теологічно-біблеїстичних  тем  до  конкретики  сучасної  української
дійсності  та  потреб  пошуку  вирішення  найгостріших  суспільних  проблем:
“Метою Робочої  групи “Справедливість,  Мир і  Демократія”  Комісії  УГКЦ
“Справедливість і Мир” є утвердження миру та справедливості в українському
суспільстві та у світі в світлі Євангелії та Соціального вчення Церкви. Задля
досягнення цієї мети Робоча група проводить підготовку та аналіз існуючих
перешкод та готує рекомендації для держави та організацій громадянського
суспільства”189.  Цей  діалоговий  майданчик,  що  збирав  до  експертного
обговорення  представників  різних  конфесій,  громадських  активістів,
інтелектуалів та науковців у різних містах України – фахівців у різних галузях,
орієнтувався  на  пошук  моделей  порозуміння  роз’ятреного  війною
українського суспільства. Слушно, що УГКЦ – церква, яка є українською за
духом,  але  водночас  інституційно  належною  і  до  глобального  виміру,
опікується  пошуком  порозуміння  в  конкретних  умовах  сучасної  України.
Шість фокус-груп, у яких працювали запрошені експерти, зосереджувались на
виробленні  дієвих механізмів вирішення проблем у 1)  соціальній сфері,  2)
сфері  економіки,  3)  політичного життя України,  4)  цінностей українського

188 http://news.ugcc.ua/news/u_kiiev%D1%96_v%D1%96dbuvsya_bogoslovskiy_disp 
ut_b%D1%96bl%D1%96ya_pro_iedn%D1%96st_tserkvi_80398.html
189 До миру –  всупереч війні:  огляд перешкод становлення стійкої  демократії
(Аналітичне дослідження) // Матеріали аналітичного дослідження Робочої групи,
отримані на підставі аналізу шести фокус-груп, проведених в Києві, та круглих
столів, проведених у Луцьку, житомирі, Одесі, Запоріжжі та Харкові за період
березня-червня 2017 р. - Київ, 2017. - С.5
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суспільства,  5)  міжрелігійного діалогу,  6)  міжнародного виміру сприйняття
української дійсності.  Наголосимо, що, як те ми побачили на 5-тій фокус-
групі,  не  всі  суб’єкти,  залучені  до  діалогу,  були  чутливими  й  чулими  до
особливостей  української  дійсності,  прагли  до  порозуміння  й  узгодження
власних автономних очікувань із потребою України та українських громадян.
Деякі  спікери  принципово  не  були  готовими  поступатися  власними
корпоративно-груповими  цілями  чи  інституційними  інтересами  та
висловлювались з метою застереження автономних очікувань від діалогу –
довести  значущість  власної  точки  зору,  пріоритетність  конкретної
інституційної позиції, продемонструвати адекватність лише своєї термінології
та  доцільність  власного  провідного  дискурсу.  Простіше  кажучи  –
представники РКЦ оцінювали ситуацію в Україні з точки зору глобального
виміру і закликали шукати “миру загалом” з “користю для людини взагалі”,
інтерпретували  “справедливість”  безвідносно  до  дійсної  ситуації,
демонстрували  абстрагованість  від  розуміння  ситуації  з  урахуванням
українських кордонів та вимірів; представники МП – наголошували на тому,
що їх в українській дійсності (яка з їхньої церковної позиції є хибною апріорі,
бо незалежною від “русского мира”) утискають, наполягали на ушкодженні
їхніх  прав  та  вимагали виправлення ситуації  на  користь  вірних УПЦ МП
(згідно  з  провідним  дискурсом  РПЦ  на  застереження  інтересів  “русского
мира”). Натомість представники держави наполягали на чіткому визначенні
кордонів  Української  державності,  дотриманні  норм  та  законів  України,
застереженні інтересів українських громадян. Представники інших конфесій
також звертали увагу на те, що прагнуть, аби інтереси їхніх конфесій і вірних
застерігались в межах геополітичних кордонів і норм права України. Так ми
знову пересвідчились, що будь-який суб’єкт, будучи репрезентантом певної
точки  зору  та  речником  певної  групи  інтересів,  висловлюється  й  розуміє
ситуацію відцентровано такою автономною груповою позицією. Адекватність
сприйняття  конкретних українських подій та  дійсної  ситуації  залежала від
того,  наскільки  ці  суб’єкти  перебувають  у  рамках  української  дійсності  і
репрезентантами якої інституції вони є. 

Протестантські  конфесії  мали  2017  року  винятковий  привід
започаткування міжконфесійного діалогу в Україні – 500 років Реформації.
Однак  створювані  протестантськими  церквами  діалогові  майданчики  не
приваблювали представників тих конфесій, які не походять з Реформації, але
стали ефективними й інтенсивними платформами для комунікації між різними
протестантськими церквами. Тож різні протестантські церкви, оскільки мають
глибокий досвід соціального служіння і є здебільшого активно включеними в
суспільне життя, започаткували цілу мережу міжконфесійного діалогу на тему
власне  суспільного  служіння.  Так,  зокрема,  тут  доречно  згадати  і
Всеукраїнський День Подяки, що зібрав 17 вересня 2017 року у центрі Києва
декілька  сотень  тисяч  християн  різних  протестантських  церков,
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продемонструвавши їхню відкритість до діалогу і між собою, і з українським
суспільством в кожному його сегменті. 

1)  Громадянсько-міжконфесійні (зініційовані  громадськими
організаціями та рухами для осмислення й вирішення конкретних нагальних
суспільних проблем із залученням конфесійних представників для цього):

• Тут ми б хотіли навести приклад Громадянського руху “Всі разом!”190,
який впродовж 2016-2017 років провів серію міжконфесійних заходів у
найрізноманітніших містах України. Громадянський рух “Всі Разом”, як
вказують самі організатори, - “національна кампанія розвитку лідерів і
управлінців  для  суспільних  і  державних  перетворень  на  основі
християнських  цінностей”.  Із  цією  метою  вони  й  провели  низку
“теоретичних  форумів”,  “тренінгових  сесій”  та  “практичних
кабінетів”191, на які, крім представників церков, запрошувались науковці,
освітяни,  громадські  діячі,  політики,  бізнесмени,  журналісти,
представники місцевої влади. Так, протягом 2016 -2017 років відбулось
декілька заходів у різних містах України: 1 жовтня 2016 “Всі разом!
Форум” в Черкасах192; 26 листопада 2016 “Всі разом! Форум” в Одесі193;
26,27 січня 2017 “Рік Реформації: Початок” у Києві194; 6 травня 2017 “Рік
Реформації: Запоріжжя”195; 18 березня 2017 “Рік Реформації:Харків”196;
29-30 вересня 2017 “Рік Реформації: Сєвєродонецьк”197. Спостерігаємо,
як цей діалоговий майданчик виходить до ширшої тематики і залучає
для її обговорення більшу кількість конфесійних представників. Так, 7
вересня 2017 р. у Києві за ініціативи руху “Всі разом!” відбувається
Круглий  стіл  про  християнські  цінності  як  основу  української
ідентичності:  “Як  зберегти  національну  ідентичність  і  християнські

190 “Наш спільний базис – християнські цінності. Наша спільна мета – побудова
здорового  громадянського  суспільства.  І  все  це  –  виключно  спільними
зусиллями  всіх  учасників  руху.  “Всі  разом!”.  -  це  об’єднаний  гучний  голос
людей і організацій, які сповідують спільні цінності”: http://vsirazom.ua/about
191 “Форум  покликаний  зібрати  провідних  експертів  для  діалогу  і  обміну
досвідом  творення  суспільних  трансформацій  на  основі  християнських
цінностей”
192 http://vsirazom.ua/vchinki/parlamentari-gromadski-diyachi-ta-pidriyemci-doluchili 
sya-do-vsi-razom-forumu-u-cherkasax
193 http://vsirazom.ua/vchinki/pidpriyemec-pastor-advokat-zhurnalist-spikeri-vsi-razom
-forumu-v-odesi
194 http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-pochatok-poklikav-do-
zmin
195 http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-zaporizhzhya-mobilizuye-
xristiyan-do-peretvoren
196 http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-xarkiv-startuvav-v-student
skij-stolici
197 http://vsirazom.ua/vchinki/syevyerodoneck-doluchivsya-do-nacionalno%D1%97-ka
mpani%D1%97-rozvitku-lideriv-i-upravlinciv

http://vsirazom.ua/vchinki/syevyerodoneck-doluchivsya-do-nacionalno%D1%97-kampani%D1%97-rozvitku-lideriv-i-upravlinciv
http://vsirazom.ua/vchinki/syevyerodoneck-doluchivsya-do-nacionalno%D1%97-kampani%D1%97-rozvitku-lideriv-i-upravlinciv
http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-xarkiv-startuvav-v-studentskij-stolici
http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-xarkiv-startuvav-v-studentskij-stolici
http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-zaporizhzhya-mobilizuye-xristiyan-do-peretvoren
http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-zaporizhzhya-mobilizuye-xristiyan-do-peretvoren
http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-pochatok-poklikav-do-zmin
http://vsirazom.ua/vchinki/forum-rik-reformaci%D1%97-pochatok-poklikav-do-zmin
http://vsirazom.ua/vchinki/pidpriyemec-pastor-advokat-zhurnalist-spikeri-vsi-razom-forumu-v-odesi
http://vsirazom.ua/vchinki/pidpriyemec-pastor-advokat-zhurnalist-spikeri-vsi-razom-forumu-v-odesi
http://vsirazom.ua/vchinki/parlamentari-gromadski-diyachi-ta-pidriyemci-doluchilisya-do-vsi-razom-forumu-u-cherkasax
http://vsirazom.ua/vchinki/parlamentari-gromadski-diyachi-ta-pidriyemci-doluchilisya-do-vsi-razom-forumu-u-cherkasax
http://vsirazom.ua/about
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цінності  українського  народу”.  До  цього  діалогу  вже,  крім
представників громадянської, протестантської спільноти, інтелектуалів
та  управлінців,  залучаються  також  представники  УГКЦ,  юристи  та
правовики,  адже  ставиться  конкретне  завдання  –  формулювання
законопроекту  “Про  захист  національних  цінностей  та  самобутності
українського народу”, підготовленого громадською організацією “Місія
Милосердя  і  справедливості”.  “Основним завданням законопроекту є
надання  можливості  Україні  долучитися  до  Європейської  спільноти
повноправним  партнером,  зберігши  власні  християнські  цінності,
духовну  культурну  та  історичну  ідентичність.  Він  запропонував
визначення самобутності українського народу. Метою його ініціатив є
захист  інституту  сім’ї  і  духовних  цінностей,  які  є  фундаментом
української  ідентичності”198.  А  таке  формулювання  потребує
консенсусного  підходу  та  кропіткої  роботи  багатьох  авторитетних
фахівці.  Після завершення Круглого столу планується удосконалення
законодавчої  ініціативи  для  подальшої  комунікації  з  депутатами
Верховної Ради України. Загалом цей діалоговий майданчик поступово
став  фактично  постійно  функціонуючим  запровадженим
протестантською  громадськістю,  християно  пропагуючим  та
актуалізуючим християнські цінності в сучасній Україні майданчиком.
Нещодавно у Києві відбувся черговий Християнський Громадянський
Форум "Всі  разом!" (30 січня 2021)199.  Подію відвідали відповідальні
лідери  руху  "Всі  разом!",  куратори  сімейних  фестивалів  у  містах,
резиденти  “Кабінету  експертів”,  пастори  і  керівники  громадських
організацій, дружні політики, чиновники та бізнесмени з різних регіонів
України. Обмін досвідом і спільна стратегія руху у новому році стали
головними темами усіх промов і панельних дискусій. Усім присутнім
були подаровані пам’ятні брендовані подарунки про участь у Форумі
цього  року.  У  вечірньому  блоці  Форуму  відбулася  звана  вечеря  і
церемонія нагородження найактивніших учасників руху “Всі разом!”. 

• Тут  ми  б  ще  хотіли  згадати  міжконфесійні  діалогові  майданчики,
започатковані  в  різних  містах  України  громадськими  діячами  за
підтримки певної конфесійної спільноти. Наприклад,  нам відомо, що
такі  міжконфесійні  діалогові  майданчики  створено  у  Запоріжжі.
Тривалий час ми спостерігали за ефективною локальною платформою
для міжконфесійного діалогу “Сходи” у м. Дніпро, координатором якої
був журналіст Ігор Суховий. Ці міжконфесійні зустрічі відбувались на
базі  Дніпровської  єпархії  УПЦ КП.  На них до зацікавленої  розмови

198 http://vsirazom.ua/vchinki/vidbuvsya-kruglij-stil-pro-xristiyanski-cinnosti-yak-
osnovu-ukra%d1%97nsko%d1%97-identichnosti
199 https://vsirazom.ua/news/u-ki%d1%94vi-vidbuvsya-hristiyanskij-gromadyanskij-
forum-vsi-razom?fbclid=IwAR0oN1GF-
eevDBQI1vGEKWfOVdMxRsOozyaIJL2dVEjSLHcN7VG7GD2x7G0

http://vsirazom.ua/vchinki/vidbuvsya-kruglij-stil-pro-xristiyanski-cinnosti-yak-osnovu-ukra%D1%97nsko%D1%97-identichnosti
http://vsirazom.ua/vchinki/vidbuvsya-kruglij-stil-pro-xristiyanski-cinnosti-yak-osnovu-ukra%D1%97nsko%D1%97-identichnosti
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запрошувались  представники  різних  конфесій.  Ставились  дуже
конкретні  максимально  прості  проблеми  для  пошуку  консенсусу  на
рівні “правильної моделі поведінки в цій ситуації”, яка хоч і випливала з
відмінних  теологічних  настанов  вірян  різних  конфесій,  однак  була
спільною у разі, якщо вони виявлялись зацікавленими відповідальними
співгромадянам. 

• Також  ми  відслідковували  комунікативні  платформи  під  реалізацію
певних  стратегічних  програм  громадських  ініціатив:  наприклад
“Європейський Християнський Конгрес”200 зініційований громадським
діячем Володимиром Авер’яновим, що опікується пошуком стратегій
порозуміння між християнами в Україні заради мирного майбутнього
людства. 
Ці  діалогові  майданчики  отримують  ситуативну  підтримку  від

релігійних центрів, конфесій, наукових інституцій, вищих навчальних закладів
залежно від того, яким чином стратегічна програма ініціаторів співпадає із
провідним  дискурсом  та  автономними  очікуваннями  цих  організацій,
наскільки  вона  видається  корисною  й  ефективною  для  загальної  та
індивідуальної перспективи.

2)  Інтелектуально-просвітницькі – міжконфесійні.  Особливої уваги
заслуговують  діалогові  міжконфесійні  майданчики,  створювані  освітніми
закладами та інтелектуально-просвітницькими групами. У такому разі певна
дослідницька проблема чи просвітницька ініціатива, сформульована групою
фахівців - дослідників, інтелектуалів, викладачів, теологів, підтримана певним
навчальним чи культурним центром, починає формувати власний діалоговий
дискурс в межах методологічних програм та регламентативних рамок, заданих
групою ініціаторів. 

До таких безсумнівно можна зарахувати науково-практичні конференції,
що проводяться на базі  різних ВНЗ.  Тут до діалогу стосовно теоретичних
питань, аналізу релігійної та конфесійної проблематики й пошуку можливих
шляхів  вирішення  конкретних  проблем  залучаються  науковці
найрізноманітніших галузей. Для прикладу – про Реформацію і сучасний світ
говорили 28-29 вересня 2017 року в Одеському національному університеті.
Захід проходив у рамках відзначення 500-ліття протестантської реформації.
Конференцію  ініціював  Ресурсно-дослідницький  центр  Євро-Азійської
Акредитаційної Асоціації разом з ОНУ, Одеською богословською семінарією
ЄХБ при підтримці обласної влади та релігієзнавчих центрів країни201. 

Необхідність обґрунтування й актуалізації  в  українському суспільстві
теології як окремого фаху й дисципліни, що викладається у ВНЗ, спричинила
низку науково-практичних заходів, спрямованих на вироблення термінології

200 https://www.facebook.com/groups/1601397093445246/?multi_permalinks=193768 
6293149656&notif_id=1507494249584465&notif_t=group_activity
201 https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/conferences/68456/

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/conferences/68456/
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та  методології  понадконфесійної  теології,  що  проводились,  скажімо  в
Державному Педагогічному Університеті імені Михайла Драгоманова. 

Зусиллями  православних  богословів-інтелектуалів  організовано  й
тривалий  час  функціонує  діалоговий  майданчик  “Відкритий  Православний
Університет Святої Софії-Премудрості”202, який зосереджується на сучасному
стані  й  перспективах  розвитку  власне  православного  та,  ширше,
християнського богослів’я. Тут розмова ведеться на теоретичному рівні, але з
розрахунком  на  ширший загал  зацікавлених  слухачів  і  має  просвітницьку
мету.

Одним  з  нещодавніх  таких  взірцевих  міжконфесійних  діалогів,
організованих  науковою  фаховою  інституцією,  можна  вважати  Всесвітній
тиждень міжконфесійної гармонії  в Україні  та  організовану в його рамках
науково  практичну  конференцію.  “Гармонізація  міжконфесійних  та
міжрелігійних  відносин:  стратегія  та  перспективи  порозуміння  в  сучасній
Україні”,  що відбулась  у Києві  4  лютого 2020 року203.  Співорганізаторами
стали  Відділення  релігієзнавства  Інституту  філософії  імені  Г.С.  Сковороди
(приміщення, теоретично-методологічний супровід конференції), Департамент
у  справах  релігій  та  національностей  Міністерства  культури  України,  ГО
Українська асоціація релігієзнавців, Всеукраїнська рада релігійних об’єднань.
Метою проведення цієї  науково-практичної конференції  було актуалізувати
предметну розмову щодо ефективної стратегії, реальних перспектив та дієвих
у  ситуації  сучасної  України  методів  налагодження  міжконфесійного  та
міжрелігійного порозуміння, що безумовно веде до гармонізації суспільних
відносин.  Більше  50  заявлених  учасників  з  різних  міст  України  (Київ,
Запоріжжя,  Харків,  Севастополь,  Ізмаїл  тощо)  репрезентували різноманіття
релігійної мережі та світоглядної варіативності сучасної України. 

Підсумки:  1)  Тематика  є  цікавою,  бо  проблематика  виявилась
надактуальною.  2)  До  діалогу,  організованого  на  засадах  академічної
методології  та  критеріальності,  залюбки  зголошуються  спікери  від  різних
груп:  тут були присутні:  а)  релігійні  репрезентанти з  різних конфесій,  що
прагли  розкрити  місійні  особливості  їхньої  конфесійної  позиції,  б)
держслужбовці,  що  зацікавлені  у  пошуці  ефективних  методологій
налагодження міжконфесійного порозуміння та стабілізації суспільного життя
в Україні; в) гуманітарії, зацікавлені в поглибленому аналізі релігійної ситуації
України з метою з’ясування мережі конфесійних дискурсів та методів їхньої
гармонізації  задля  спільного  суспільного  блага;  г)  громадські  діячі,  що
практично утверджують і роблять дієвими релігійні цінності. 

Багато спікерів водночас були належними до декількох вищеперелічених
груп і суміщали своєю персоною або ж релігійного репрезентанта та науковця-

202 https://www.facebook.com/openorthodoxuniversity/?fref=mentions&pnref=story
203 Детальний  аналіз  цих  заходів:  Филипович  Л.,  Горкуша О.  Про  Всесвітній
тиждень міжконфесій-ної гармонії в Україні. Релігійна Свобода. №24 (2020) С.
108-126: https://uars.info/index.php/rs/article/view/2106
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гуманітарія  (Олег  Шепетяк,  Георгій  Коваленко),  або  ж  релігійного
репрезентанта та практика-громадського діяча (Олександр Мєдвєдєв, Сергій
Дмитрієв,  Тарік  Сархан,  Альбіна  Паренюк).  Відтак  вони  інтегрально
репрезентували специфіковану цими різними вимірами об’ємну позицію. 

3)  Усі  ці  групи  зацікавлених  учасників  нашої  науково-практичної
конференції  тим  чи  іншим  способом  залучені  до  формування  спільного
майбутнього  України,  тож  зацікавлені  у  виробленні  дієвих  та  ефективних
методів гармонізації міжконфесійних та міжрелігійних взаємин. Вони мають
спільну мету – Україна, як комфортна домівка (“земна Батьківщина”) гідних
громадян-вірян  -  та  прагнуть  не  лише  порозумітись,  а  й  бути
взаємоповажними партнерами. Останні, здійснюючи свою релігійну місію та
взаємодоповнюючи зусилля один одного, служать Богові в конкретних земних
обставинах.  Тому,  спираючись  на  любов  та  милосердя  і  згідно  з  Божими
заповідями чинять водночас благо й цілком конкретній людині (сучасним та
майбутнім громадянам України). 

3)  Аналіз  виголошених  доповідей  та  репрезентованих  практичних
міжконфесійних  програм  дав  можливість  підтвердити,  що  а)  усі  релігійні
переконання виходять з уявлення про Бога як люблячого Творця; б) людині як
дитині Божій чи Його найулюбленішому створінню, личить діяти відповідно –
чинити з любові та згідно із Заповідями Божими; в) Заповіді Божі та релігійні
цінності в різних конфесіях хоч варіатизовані й специфіковані конфесійним
віровченням,  однак  співголосні  та  гармонійноузгоджувані  у  спільному
суспільно-історичному  контексті;  г)  найбільше  сприяє  порозумінню  та
формуванню партнерської взаємодії між різними конфесіями перебування в
одній  дійсності  та  наявність  спільних  проблем,  які  потребують
консолідованого вирішення. 

4) Переважно це: а) оборонні проблеми, де відчувається тимчасовість
людського існування та незахищеність людського життя щонайперше в його
глибинно-ціннісних  духовних  вимірах.  Тому  взірці  міжконфесійного
порозуміння ми знаходимо в локусах “епіцентру дійсності”, де людське життя
може  обірватись  раптово  та  захищається  від  знищення  заповідана  земна
Батьківщина - на фронті (капеланське військове служіння); б) межові життєві
ситуації  конкретної  людини,  викинутої  силою  обставин  на  маргінес
суспільства,  де  рятується  сенсовість  й  саме  життя  конкретної  людини,  –
паліативна допомога; допомога самотнім матерям та жінкам, що вагаються
народити та виховати дитину; милосердя до невиліковно хворих, служіння
неповносправним, допомога безхатькам, наркозалежним, безробітним тощо; в)
виховання та освіта дітей на засадах релігійних цінностей в ситуації панування
диктатури  секуляризму  та  вульгарного  утилітаризму,  що  нівелює  духовні
основи життя людини, ціннісні засади та сакральні виміри свідомості.

5)  Міжконфесійна  співпраця  завжди  починається  з  маленьких
конкретних спільних кроків і дій, а порозуміння досягається через наявність
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спільної  мети  та  щирого  бажання  її  досягти  разом  з  партнером,  якого
поважаєш. 

6) Бажання накинути іншим свою зверхню точку зору, власну унікальну
інтерпретацію дійсності, “єдиноістинну” позицію, переконати інших у своїй
ексклюзивній  “канонічності”,  правдивості,  правильності  чи  праведності
призводить  до  конфронтації  у  поліконфесійній  спільноті.  Конфесії,  які
протиставляють  себе  цілій  українській  спільноті,  самовилучаються  із
міжконфесійної  комунікативної  мережі  та  творення  гармонії  майбутнього
України. Для них пріоритетними є церковні інтереси та церковна політика,
тож і про співпрацю з іншими вони міркують лише, якщо ці інші пристануть
на  їхні  умови,  визнають  їхні  правила  гри  та  підпорядкуються  їхній
внутрішньоконфесійній інтерпретації дійсності. 

7)  Досягнення  належних  умов  для  Гармонізації  міжконфесійних  та
міжрелігійних відносин та  формулювання стратегії  і  створення  перспектив
порозуміння в сучасній Україні, значною мірою залежить не лише від спільної
дійсності, в якій опиняються представники різних конфесій, спільних проблем
і бажання їх спільно вирішити, але і  від наявності  сприятливих діалогових
майданчиків  та  фахівців-модераторів,  спроможних  задати  ритміку  діалогу,
розумні  критерії,  регламентативні  механізми  та  розставити  конструктивні
акценти.  І  тут  надважливу  роль  у  створенні  сприятливих  умов  для
міжконфесійного  порозуміння  в  сучасній  Україні  виконують  фахівці-
держслужбовці.  Щодо  належних  тезаурусу,  критеріїв,  алгоритмів
міжконфесійного  діалогу  то,  за  нашим  переконанням,  -  забезпечення  цим
знаряддям  діалогічного  порозуміння  конфесійної  мережі  України  у
відповідальності науковців.

Ну і, як про те постійно нагадував ребе Александр Духовний, Бог хоче,
аби кожен з нас стався Людиною. А така людина має власні ідентифікатори –
вона перебуває в конкретних земних умовах. Тож місія різних конфесій не
вилучити цю Людину з її  земного життя,  а сприяти тому, аби це людське
життя було сповнене сенсу, правди, любові і віри. 

Також учасники конференції погодили текст звернення до державних
органів  щодо  неприпустимості  дискримінації  українських  громадян  за
релігійною ознакою та із  засудженням необдуманих дій щодо залякування
українських  мусульман  безпідставними  демонстративними  силовими
методами тиску. 

Подібні  науково-практичні  конференції  та  інтелектуально-теологічні
платформи – фахова комунікація, зосереджена довкола релігійно-конфесійної
тематики,  також  є  ефективним  засобом  налагодження  міжконфесійного
діалогу,  зокрема  ще  й  тому,  що  тут  виробляються  адекватні  чи  спільні
методологічні  підходи  та  термінологічне  знаряддя  для  наступного
порозуміння між різними конфесійними суб’єктами. Такі майданчики також
демонструють тенденцію до ситуативно-послідовної  відтворюваності.  Тому
“Всесвітній  тиждень  міжконфесійної  гармонії”  було  відтворено  в  нових
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обставинах у лютоу 2021 року. Про це розповіли 4 лютого 2021 організатори з
України (цьогоріч це “Всеукраїнська рада релігійних об’єднань” (ВРРО) на
пресконференції в “Укрінформі”204 (організатор – ВРРО, учасники:  єпископ
Сергій (Вутянов). - головуючий Всеукраїнської ради релігійних об'єднань,
представник Апостольської Православної Церкви в Україні; Андрій Юраш -
завідуючий відділом з питань релігії, забезпечення права громадян на свободу
світогляду  і  віросповідання  Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України;
В’ячеслав  Горшков.  - координатор  співпраці  з  релігійними  спільнотами
Державної  служби  України  з  етнополітики та  свободи  совісті;  шейх Саід
Ісмагілов.  - муфтій  Духовного  управління  мусульман  України  “Умма”
(ДУМУ “Умма”);  Людмила Филипович - д. філос. н., професор, провідний
науковий  співробітник  Відділення  релігієзнавства  ІФ  НАН  України,  віце-
президент  Української  асоціації  релігієзнавців;  Алла  Баранова.  - член
Національних Духовних Зборів Бахаї України, РО “Національні Духовні Збори
Бахаї  України”;  Ігор Козловський. - к.і.н.,  вчений-релігієзнавець,  старший
науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. Ініціатори
проведення  в  Україні  Всеукраїнського  тижня  міжконфесійної  гармонії:
Всеукраїнська Рада Релігійних Об’єднань (ВРРО), Відділення релігієзнавства
ІФ НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Релігійно-інформаційна
служба  України  (РІСУ).  Проведення  Всесвітнього  тижня  міжконфесійної
гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН. - A/65/PV.34 про
Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

1) Зовнішньо інспіровані  – міжконфесійні.  Оскільки Україна як
сучасна  поліконфесійна  держава  включена  до  глобальної  спільноти,  наша
внутрішня  релігійна  ситуація  є  предметом  зацікавлення  й  турботи
європейської спільноти. Адже у разі подальшої ескалації гібридної війни Росії
проти України із використанням релігійного чинника й нагнітання ворожнечі у
міжконфесійних  відносинах,  наші  внутрішні  проблеми  можуть  стати
проблемами світової безпеки. Тому, скажімо - ОБСЄ особливо останнім часом
інтенсифікувало просвітницько-аналітичні заходи в Україні, зорієнтовані як на
ознайомлення  української  релігійної  спільноти  із  моделями  налагодження
міжконфесійного  порозуміння  в  інших  європейських  країнах,  так  і  на
ознайомлення європейської  спільноти із  точкою зору представників  різних
українських  конфесій.  На  цих  конференціях  представники  ОБСЄ
ознайомлюють  українську  громаду  із  досвідом  вирішення  міжконфесійних
проблем та налагодження міжконфесійного порозуміння в країнах Європи,
пропонують дієві,  на їхню думку,  механізми вирішення наших внутрішніх
проблем,  аналізують  позиції  представників  різних  українських  церков  та
фахівців з релігійної ситуації в Україні.

204 https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3183567-vsesvitnij-tizden-mizkonfesij 
noi-garmonii.html?fbclid=IwAR32YJ2WfcbVnU-d9HojERUxTY_RGZWm8NqrzE 
KLfC4qgwY5zC0j_jJJY0A
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Застосовуючи до огляду міжконфесійного діалогу в сучасній  Україні
критерії  розрізнення  рівнів  організації  діалогових  майданчиків,  суб’єктів  з
їхніми  автономними  очікуваннями,  специфічними  точками  бачення,
провідними дискурсами, що задають мету, на досягнення якої спрямований
суб’єкт,  що  долучається  до  діалогу,  предметно-проблемної  локації  та
адекватної  методології  формулювання  “мови  порозуміння”  доходимо
висновків:

1. Міжконфесійний  діалог  в  сучасній  Україні  знаходиться  на  етапі
формування  розгалуженої  різношарової  різнорівневої  мережі
найрізноманітніших діалогових майданчиків та платформ. 

2. Така мережа не є сталою. Щоразу за потреби чи ініціативи зацікавлених
інституцій  виникають  нові  діалогові  майданчики.  Деякі  діалогові
майданчики згортаються за відсутності належної ресурсної підтримки,
деякі  – через вичерпання проблематики, яка на них артикулювалась.
Певні  комунікації  тематично  виснажуються  зі  зміною  подійного
контексту,  у  якому  актуалізується  інша  тематика.  Тематика
міжконфесійних діалогів перетікає з одних комунікативних майданчиків
на  інші,  отримуючи  нові  вектори  розгортання  та  варіативну
інтерпретацію.

3. Формальні  параметри,  а  щонайбільше  –  стратегічні  цілі  для  цих
діалогових  майданчиків  та  постійних  комунікативних  платформ,  -
задають ініціатори. 

4. При  цьому,  звичайно,  враховуються  дійсні  обставини  і  нагальні
проблеми українського суспільства, однак підпорядковано автономним
очікуванням суб’єктів-ініціаторів, згідно з їхнім провідним дискурсом та
ним заданою стратегічною метою. 

5. Державі Україна слід було б більш наполегливо пропонувати релігійній
спільноті власну стратегію налагодженням міжконфесійного діалогу в
сучасній  Україні  з  урахуванням  державного  інтересу  та  інтересу
українських громадян, чи дещо ресурсно підтримувати у цій діяльності
українські  релігієзнавчі  наукові  інституції,  громадські  ініціативи,
сприяти  формуванню  ними  логічно  організованої,  системно  діючої,
методологічно  продуманої,  концептуально  виваженої  комунікативної
мережі, в якій за допомогою фахівців-експертів щодо релігійної ситуації
в Україні поступово формулюватиметься мова порозуміння між різними
конфесійними суб’єктами. 

6. В  усякому  разі  така  мережа  різнопредметних  міжконфесійних
діалогових майданчиків,  систематизована  академічним релігієзнавчим
дискурсом  та  інспірована  стратегічною  державною  програмою
налагодження міжконфесійного порозуміння на різних рівнях з метою
сприяння  позитивному  розвитку  релігійної  ситуації  в  Україні,
сформована  українськими  експертами-фахівцями,  могла  б  стати
адекватною  альтернативою  стихійно  посталим  чи  ініційованим
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окремими інституціями діалоговим майданчикам.  Її  роль у поліфонії
міжконфесійного діалогу сучасної України була б систематизуючою та
нормативізуючою, регулятивною та методологічною. 
 Зрозуміло,  що  цей  наш  огляд  міжконфесійного  діалогу  в  сучасній

Україні  є  неповним  за  обсягом.  Комунікативна  мережа  продовжує
розгалужуватись  та  розбудовуватись.  Деякі  комунікативні  майданчики
стабілізуються,  деякі  трансформуються  у  дещо  інше.  Крім  того,  сучасна
подійна ситуація в Україні змінюється іноді надто стрімко. І це, безумовно,
впливає на міжконфесійну комунікативну мережу, визначає її трансформацію,
адже обговорювати доводиться  актуальні  теми.  Однак конфесійні  суб’єкти
іноді  не  встигають  за  мінливістю  емпіричних  контекстів,  а  іноді  –  як  то
сталось  із  отриманням  Томосу  про  автокефалію  Православною  Церквою
України – самі задають актуальну тематику для суспільного обговорення. 

Досягнення міжконфесійного порозуміння є  складним завданням,  яке
вимагає постійного супроводу фахівцями – експертами не лише у релігійній
сфері, але й у сучасній ситуації в Україні та тенденціях розвитку глобального
людства.  Натомість,  звичайно,  завжди  знайдуться  ті,  хто  прагнутиме  для
задоволення  власного  зиску  (чи  корпоративно-інституційного  інтересу)  та
реалізації автономних очікувань, спрямувати міжконфесійний діалог в туман
безупинної  “балачки-недозрозуміння”  чи  маніпулятивних  акцій  з  метою
нав’язування окремої позиції як нормативної чи ж і взагалі задля нагнітання
ворожнечі  за  підкресленого  акцентування  несумісності  позицій  різних
конфесійних суб’єктів щодо виділеної проблеми. 
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Розділ п’ятий

ПРОБЛЕМИ КОНФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

1. Урізноманітнення форм і виявів міжконфесійних відносин
 

В радянські роки законодавство СРСР декларувало свободу релігії, але
не свободу віросповідань. Останню в Україні згарантував лише Закон 1991
року про свободу совісті і релігійні організації. 

Біля  30  років  незалежності  і  свободи  від  колоніального  статусу,
московської неволі – це період інтенсивного розвитку релігійної мережі нашої
країни.  При  цьому зростає  не  тільки  кількість  релігійних організацій,  а  й
кількість діючих в  країні  конфесій.  Якщо в  1991 році  у  нас  на  реєстрації
знаходилось  42 релігійні  об'єднання  (з  них 33 християнського  коріння,  по
одному іудейських, мусульманських і рідновірських, 4 – орієнталістських і 2 -
синкретичних),  то  на  початок  2005  року  їх  було  вже  більше  120  (76  –
християнського  коріння,  8  –  іудейських,  4  –  мусульманських,  7  –
рідновірських, 16 – орієнталістських, 6 – автохтонних і синкретичних). 

Проте  точну кількість  різних релігійних течій  в  Україні  на  2020 рік
сказати не можемо, бо ж Держкомнацрелігій України з 2004 року (а в наступні
роки і держдепартамент релігій) дає не повну статистику їх, що вище (1:4)
зазначалося а ось загальноконфесійно на 2020 рік вона із 36796 зафіксованих
релігійних  організацій  склалася  зокрема  така:  34780  (94%)  організацій
християнського коріння, 256 (0,8%) – іудейських, 286 (0,%) - мусульманських,
140 (0,8%) – рідновірських, 163 (0,44%) – орієнталістських. 

Хоч Православ’я за кількістю своїх організацій на 2020 рік (19659) було
найбільшою  конфесією  (53,4%  релігійної  мережі),  а  його  найбільші
конкуруючі між собою Церкви – давали 50% релігійної мережі країни, але
навіть ці цифри (не говорячи про православну самоідентифікацію, а тут вона,
згідно різних соціологічних досліджень, становить від 36 до 48% опитаних)
свідчать про те, що Україна не є православною країною, а є країною лише із
домінуванням  православ’я,  з  чим  його  Церкви  не  з  особливим  бажанням
погоджуються і всіляко протидіють діяльності інших конфесій.

Практично  вичерпала  „електорат  свого  зростання”  Греко-Католицька
Церква (3664 організації на 2020 рік). Незважаючи на перенесення її офісу зі
Львова до Києва, вона залишилась практично галичанським феноменом (3056
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її  організацій,  це  десь  89  %,  знаходяться  в  Галичині  і  на  Закарпатті).
Відкритість  до світу,  його поліетнічності  і  соціальній невлаштованості  дає
можливість,  всупереч  активній  протидії  православ’я,  утверджуватися  в
регіонах  своєї  присутності  римо-католикам  (1134  організації),  хоч  і  вони
практично  вже  вичерпали  можливий  електорат  своїх  потенційних
послідовників.  Римо-католицизм  постає  переважно  як  галичансько-
подільсько-волинський  феномен.  Особливих  успіхів  і  своєму  поширенні  у
Східному і Південному регіонах країни католицькі конфесії на перспективу не
мають. 

 Помітно зростає в Україні мережа протестантських організацій (9671).
Вони вже становлять 26,2% від загальної цифри релігійної мережі України. Всі
протестантські конфесії {баптисти-євангелісти -3447, п’ятидесятники – 2974,
адвентисти  –  1085,  єговісти  –  896  та  ін.}  ведуть  широку  християнсько-
просвітницьку,  морально-виховну,  видавничу,  медійну,  місіонерську  та
благодійницьку  роботу,  що  служить  підставою  нашої  впевненості  в
подальшому інтенсивному зростанні їх мережі.

Мусульманство в Україні не має своєї єдиної організаційної структури, а
шість  своїх  всеукраїнських  управлінь  і  центрів  із  286  організаціями.
Послідовники  ісламу  у  нас  (окрім  Криму)  є  представниками  меншин тих
етносів,  на  автохтонних  територіях  яких  ця  релігія  є  домінуючою.  Відтак
грунту для свого росту в Україні на перспективу іслам взагалі не має. В Криму
іслам також вичерпав  можливості  свого  подальшого кількісного зростання
після того, як Духовне Управління мусульман Криму відкрило в 2005 році
практично у всіх поселеннях кримських татар свої організації. Належать до
мусульманської  умми  Криму  тепер  935  організацій.  Але  мусульманська
спільнота автономії постає надто розколотою на різні управління і центри, які
не є толерантні у відносинах між собою під впливом різних мусульманських
партій, сект і течій, які виникли і поширилися на Півострові. 

Розколоті на різні центри у нас також і іудеї:  286 в 2020 р. діючі їх
організацій (а щорічне поповнення їх – одинички) належать до п’яти різних
об’єднань.  Перспектив  для їх  взаємопорозуміння  немає,  оскільки до цього
розколу приєдналися позаконфесійні інтереси – економічні, політичні, а то й
суб’єктивні  орієнтації.  Перспектив  і  кількісного  зростання  іудейських
організацій,  як  і  мусульманських,  в  країні  немає.  Людськой  ресурс
вичерпаний.  Буде  скоріше  заманювання  і  перерозподіл  віруючих  наявних
управлінь, а це, зрозуміло, породить і нові конфліктні ситуації.

Поява  і  ріст  в  Україні  різних  нових  релігійних  течій  (насамперед
неохристиянських,  неоорієнталістських  і  рідновірських)  є  відображенням
спільних тенденцій нинішньої інтенсивної конфесіоналізації релігії в світі. На
початок 2020 року, згідно офіційної статистики, нові релігійні течії загалом
мали  біля  2280  одиниць  (6,2%  всієї  релігійної  мережі  країни).  З  них
неохристияни мають 1977 організацій, неоорієнталісти – 167, рідновіри – 159.
Якщо  неоорієнталізм  і  рідновірство  у  своєму  кількісному  зростанні  і
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територіальному поширенні вже фактично стабілізувалися, то в порівнянні з
ними високі темпи зростання мають неохристияни і насамперед харизмати. На
сьогодні останні нараховують в країні вже 1742 своїх організацій. 

Неорелігії  нерівномірно розміщуються своїми громадами по території
України. Там, де сильні позиції традиційних Церков, їх практично одиниці
(так, на Тернопіллі лише 11 громад, а серед спільнот Галичини їх лише один
відсоток). В Східних і Південних областях країни, де поруч із відродженням
традиційних християнських Церков виникли і відносно вільно поширювались
різні неорелігійні течії, кількість організацій останніх становить майже 13%
від всієї місцевої релігійної мережі. 

В Україні практично вже склалася мережа неорелігій і поява якихось
нових їх конфесій, масове їх поширення буде вже випадковістю. Тим більше,
що традиційні Церкви, які входять у Всеукраїнську Раду Церков і релігійних
організацій і становлять 92% всієї релігійної мережі, в контексті засудження і
протистояння діяльності НРТ знаходять спільну мову і прагнуть підключити
до цього на місцях навіть державні органи.

Ми  вважаємо,  що  конфесійна  карта  України  практично  також  вже
склалася.  Виникнення  і  поширення  нечисельних  нових  релігійних  течій  її
взагалі  вже не змінить.  Скоріше будуть відбуватися зміни існуючих у нас
традиційних  релігійних  течій,  виникнення  на  їх  основі  якихось  нових
церковних організацій або ж релігійних управлінь. В цьому значну роль буде
відігравати  скоріше суб’єктивний чинник,  а  також втручання  в  релігійний
процес певних політичних сил, які прагнуть в такий спосіб збільшити ряди
свого електорату.

Україна  -  поліконфесійна країна.  Кожний її  громадянин живе нині  в
своєрідному  супермаркеті  релігій.  Він  постійно  одержує  різноманіття
конфесійних  пропозицій.  Вони  звучать  у  нас  із  сторінок  газет,  журналів,
передач по радіо і телебаченню, на інтернетівських сайтах конфесій, із книг,
які  продаються  на  вулицях,  чи  просто  листівок-оголошень,  що  вільно
роздаються,  із  уст  місіонерів,  знайомих,  із  вкинутих  в  поштові  скриньки
агіток-запрошень та ін. 

Порадником  вибору  чи  зміни  конфесії  частіше  всього  виступають
батьки. Вони вважають, що релігія, яку вони сповідують, є єдиноістинною, а
оскільки вона в традиції роду, сім’ї, то тільки до неї мають належати їхні діти.
Але такий вибір не завжди здійснюється за совістю, а часто і не на вічно.
Благо,  що  Закон  України  про  свободу  совісті  дозволяє  вільно  змінювати
віросповідання. Але це відбувається вже в зрілому віці, коли людина усуває
свою релігієзнавчу неосвіченість, пізнає більше і релігію свого дитинства, й
інші релігії,  не маючи при цьому вже матеріальної залежності  від батьків.
Часто  тут,  на  сімейному  рівні,  і  виникає  перше  вогнище  можливого
міжконфесійного протистояння. В Україні навіть виник і порівняно активно
діє батьківський Комітет захисту дітей від впливу так званих тоталітарних
сект. 
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Ми не виступаємо за  релігієвибір  українців  лише на  основі  традиції
батьків (хоч в основному і віддаємо цьому перевагу), а підтримуємо свідомий
вибір кожним своєї конфесійної належності. І не тільки на основі знання цієї
релігії, а насамперед на основі глибинного усвідомлення того, що цей вибір
зроблений за власною волею, на підставі якогось незбагненого внутрішнього
просину  до  неї,  що  інколи  подається  як  якийсь  надприродно  зумовлений
процес.  Враховуючи  право  кожного  на  свій  релігієвибір,  академічні
релігієзнавці України обстоюють гасло: конфесійно ми всі  різні, але у своїх
правах в сфері релігійного життя ми всі рівні. Шкода лише, що ця відмінність
конфесіями сприймається частіше всього як взаємна ворожнеча,  абсолютна
несумісність. Коли бачиш, як ворогують між собою насамперед послідовники
різних християнських течій і церков, як вони ставляться до нехристиянських
віросповідань,  то  тут  же  задаєш  питання:  а  чи  християни  вони?  Адже
ворожнеча ця відбувається із-за чисто земного, поза істинно християнським і
всупереч Христовій заповіді про любов до ближнього, навіть до ворога.

Саме тому завдання своєї теоретичної і практичної роботи академічні
релігієзнавці, зокрема наше Відділення релігієзнавства Академії наук України,
вбачає у формуванні толерантності міжконфесійних і міжцерковних відносин.
Толерантизація передбачає, як перший свій крок, усвідомлення того, що всі
конфесійно відмінні люди рівні в правах у своєму суспільному бутті. Адже ми
живемо в такий вік,  коли все більше відчуваєш себе громадянином Землі.
Сучасні засоби інформації майже щоденно оприсутнюють тебе в поселеннях і
культурі  інших  народів,  а  транспортні  засоби  дають  тобі  можливість  за
декілька годин переїхати в іншу країну, заглибиться там в спосіб життя іншого
народу,  в  інші  традиції,  віросповідання,  пізнати  інші  цивілізаційні  виміри
життєдіяльності. 

Автору прийшлося через Парламент релігій світу брати участь в роботі
багатьох міжрелігійних форумів представників різних віросповідань. Тисячі
учасників із різних країн приїздять на ці зібрання. Конфесійне різноманіття
вражає.  Тут  католики  і  мусульмани,  іудеї  і  буддисти,  індуїсти  і  сикхи,
протестанти і зороастри, африканські культи і синтоїти, представники багатьох
інших конфесій, а водночас при мізері православних. На конгресі в Барселоні
(Іспанія) останніх було лише чотири. При цьому ніхто нікого не агітує за свою
релігію, не прагне навернути на її шлях, довести її єдиноістинність. Кожний
лише  прагне  у  свій  спосіб  найкращим  чином  репрезентувати  своє
віросповідання, навіть своїм зовнішнім виглядом засвідчити його своєрідність,
подарувати  тобі  щось,  що  нагадувало  б  про  наявність  і  такої  релігійної
культури. 

Організатори форумів обрали ефективну форму їх роботи. Невеличкі, по
7-9  осіб  групи учасників  протягом години-двох за  заздалегідь  визначеною
схемою  мають  обговорювати  актуальні  проблеми  релігійного  життя,
конфесійного різноманіття і  міжконфесійних відносин.  Особистісний склад
груп постійно змінюється. Протягом дня кожному приходилось працювати в



298

4-5 таких групах. Має місце діалог, але не як засіб переконування когось в
своїй єдиноістинності. Відбувалося інформування колег по форуму про свою
конфесію, її історію і сьогодення. Після таких бесід усвідомлював, що Бог –
один, а конфесія – це лише шлях до нього, що кожна людина по-своєму шукає
Бога і йде до нього своєю дорогою. Конкретні географічні й історичні умови її
буття визначають своєрідність цього шляху. Він є таким же істинним, як і
інші.  Об’єднує  ж  послідовників  різних  релігій  насамперед  той  моральний
потенціал, який утримує кожне із віросповідань. Хоч моральне кредо різних
релігій і відрізняється у своєму словесному вираженні, але за своєю сутністю
воно однакове. Жодна з наявних релігій не вчить чомусь дурному.

Ми живемо в глобалізованому світі.  Але глобалізація – це не тільки
економічна чи політична інтеграція, а й можливість зберегти свою культурну і
релігійну  ідентичність  шляхом  діалогічного  спілкування  із  носіями  інших
віросповідних виявів. Коли бачиш, як толерантно і доброзичливо спілкуються
на міжнародних форумах представники різних конфесій, думаєш, а чи буде
колись щось подібне у нас в Україні. Виникає бажання ініціювати проведення
такого заходу світового масштабу в Києві. Але думаю, що скоріше це варто
заздалегідь  програти  на  всеукраїнському  рівні,  щоб,  коли  задумаємо
проводити міжнародний форум, не виставить на посміховище всьому світові
нашу  міжконфесійну  і  міжцерковну  ворожнечу.  Адже  по  цьому  значною
мірою судять про ментальність і культуру народу. 

В  міжконфесійних  відносинах  в  Україні  ми  маємо  те,  що  маємо.
Міжконфесійні  протистояння  між  православними  і  католиками,
православними  і  протестантами,  православними  і  мусульманами,  між
історичними церквами і новими релігіями вдалося на всеукраїнському рівні не
без нашої участі толерантизувати, конфліктність перевести в локальні вияви і
на  місцевий  рівень.  Але  все  ж  порівняно  гострими  у  нас  залишаються
внутріконфесійні  протиріччя  –  між  православними  церквами,
мусульманськими  та  іудейськими  центрами,  між  новоутвореннями  в
православ’ї  і  греко-католицизмі,  з  одного  боку,  і  вже  традиційними  їх
церквами.  Останнім  часом  виникає  конфлікт  між  харизматизмом  і
традиційним  протестантизмом.  Виникненню  і  якійсь  ескалації
внутрішньоконфесійних  конфліктів  сприяє  як  внутрішній  фактор,  часто
політичний,  (зокрема  підтримка  владою і  насамеред  деким із  президентів,
Московського Православ’я,  незрозуміла очікуваність в депортації заїзжих в
УГКЦ екстремістів-догналівців), так і зовнішній – втручання в православне
життя  України  Московського  Патріархату  з  його  антиукраїнською  ідеєю
“русского мира”. 

 Керівництво  конфесій  України  не  особливо  занепокоєне  тим,  як
толерантизувати  міжконфесійні  і  внутрішньоконфесійні  відносини,  як
використати  міжнародний  досвід  толерантизації  цих  відносин  в  реалії
українського релігійного життя. Маємо в наявності навіть якесь устремління
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на свою конфесійну самоізоляцію і від суспільства, і від багатоконфесійного
життя країни.

 Говорячи про толерантизацію міжконфесійних відносин в Україні, ми
радимо суб’єктам цих відносин критично підійти до тих форм, якими вони
користуються  при  оцінках  і  описаннях  свого  духовного  сопротивника.
Читаючи  постійно  конфесійні  видання,  ми  зустрічаємо  в  них  часто  такі
блюзнірські,  карикатурні  і  брехливі  інформації  про  інших,  які  можна
використати  навіть  для  притягнення  їх  авторів  за  образу  і  брехню  до
кримінальної відповідальності. Збудоражений не так давно появою зображень
пророка Мухаммеда “карикатурний конфлікт”, який мав місце в Данії, а опісля
- і в низці країн Заходу, багато чому навчив інших, але тільки не конфесії в
Україні.  Він показав,  що свобода слова дає нам право говорити те, що ми
думаємо,  але  вона  водночас  не  зобов’язує  це  робити.  Конфлікт  цей  (як  і
міжконфесійні)  свідчить  про  наявність  різних  цінностей,  ціннісних оцінок.
Так,  має  місце  нерозуміння  на  Заході  психології  релігійності  Сходу.  При
цьому,  якщо  одним  бракувало  розуміння  глибоких  релігійних  почуттів,
спустошених  їхньою  неуважністю,  то  інші  виявили  явне  перебільшення
зробленого  і  навіть  сприйняли  хибну  інформацію  того,  що  відбулося,  за
істину.  Схід  заглибив  конфлікт  цивілізацій  тим,  що  дав  право
використовувати,  як  аргумент  проти  Західної  цивілізації,  судження,  що та
демократія, яку вона несе, та свобода слова, яку вона захищає, може відкрити
шлях для осміювання і знущань над їх вірою. 

 Світ глобалізується, а тому не слід думати, що аудиторія сказаного або
надрукованого обмежується лише якоюсь незначною місцевістю, громадою,
конфесією, а  то й обмежитися місцевим реципієнтом.  Тому ми,  як ті,  хто
вибудовує  громадянське  суспільство,  в  якому  кожний  -  суверен,  маємо
підтримувати  у  спілкуванні  між  собою  взаємну  повагу,  терпимість  і
взаємопорозуміння. Слід вибудовувати мости між релігіями, а не займатися
пошуками того, що їх роз’єднує і в якійсь карикатурній, брехливій формі це
показувати.  Слід  бути відкритим до інших,  відмінних від  твоїх  цінностей,
сприймати їх як даність і знати, що саме в світі цих цінностей хтось відчуває
себе щасливим, а відтак не має бажання змінювати їх на інші і не потерпить
будь-які посягання, а тим більше в карикатурній, спотвореній формі на них.

Якщо ми хочемо жити в мирі і дружбі з іншими людьми, з їх релігіями,
то не маємо ображати їх почуття,  спотворювати їх світорозуміння різними
провокаціями,  фальшивками,  оскільки  це  ранить  їх  серце,  породжує
конфронтацію.  Шкода  лише,  що  серед  послідовників  різних  релігій  в
більшості є такі,  хто налаштований на свою єдиноістинність, хто все інше
сприймає як “от лягавого”. До них часто із-за їх інтелектуальної обмеженості і
не доходить, що їх релігія в її вихідному вигляді не може нормально існувати і
розвиватися в ментальності інших народів, що там вона, у випадку своєї появи,
зрештою етнізується,  змінюється  часто  до  невпізнаваності.  То  чи  варто  її
піддавати таким експериментам? 
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Ми виходимо з того, що якоїсь однієї істинної релігії немає. Істинним є
те, що об’єднує, як спільний корінь, всі релігії. Цим є віра в наявність світу
надприродного, в спасіння завдяки цій вірі і слідуванню загальнолюдським
нормам моралі, віра в життя в потойбічному світі. Будь-яка релігія по-своєму
вирішує ці питання. Одні напрямки пов’язують людину з Богом, інші ж між
ними ставлять спасителя або ж якогось пророка. Одні вважають, що вирішити
свою  долю  можна  лише  завдяки  дотриманню  великої  кількості
запропонованих  їхніми  церквами  обрядів  і  обов’язкового  посередництв  в
цьому  служителя  культу,  інші  ж,  виходячи  з  того,  що  Бог  в  тобі  і  він
проявляється через твою душу, закликають до простого молитовного єднання
з ним, до богомислія, а не якогось обрядового рухання, рукомахання тощо. 

Ми, як і  наш великий філософ Г.Сковорода,  вважаємо,  що зовнішня
форма вияву віросповідання є людським творінням. То ж чи варто із-за цієї
людської вигадки в міжконфесійних відносинах кидатися в баталії, ображати
інших? Адже при цьому не за Боже йде боротьба, не за те, що не від світу
цього,  а  за  людське,  створене  людською  фантазією  і  виписане  чи  то  в
Священних книгах різних релігій, чи то втілено в релігійній організації і в
конфесійних обрядових діяннях, у традиціях і звичаї.. Певне тому, враховуючи
все це, Ісус Христос закликав любити не тільки ближнього одновірця, а навіть
ворога. Він радив йти до іншого зі словами “Мир Вам!”. 

Тут варто прийняти принцип: послідовник іншої релігії - не ворог твій.
Він йде до того ж Бога, що й ти, але іншою дорогою. Богів не десять, двадцять,
більше, не стільки, скільки існує в світі релігій, а один, але зі своїм ім’ям в
кожній із останніх. І тут значимою з цього приводу була думка українського
рідновіровського  пророка  Лева  Силенко:  Єдиний  Бог  кожному  народу
відкривається під своїм ім’ям, а тому іншовірець є нашим попутчиком, а не
грішником,  відступником.  Та  й  від  чого  він  міг  відступити,  якщо  релігія
деяких з них виникла, скажемо так, навіть раніше на декілька століть від твоєї.
Можливість існування інших релігій визнавав й апостол Павло, коли писав:
“Бо мусять між вами й поділи бути (в інших українських виданнях –“бути у
вас єресі” - А.К.), щоб виявилися випробувані між вами” (1 Кор. 11:19).

У своїх бесідах із православними, які більше від всіх інших нетолерантні
щодо інших віросповідань, часто запитую: “А чи християни Ви?”. Їх це дивує,
але у своєму сприйнятті світу вони знаходяться на рівні іудейського Старого
Завіту.  Моральні  принципи  останнього  не  є  загальнолюдськими,  коли  їх
прочитуєш  в  контексті  всієї  старозавітної  Біблії.  Адже  там  знаходимо  і
вбивства, пограбування і зґвалтування, але представників інших народів, а не
богообраного, тобто євреїв. 

Десять  заповідей  в  їх  внутрішньому  старозавітному  прочитанні
адресовані саме євреям і тільки їм. Ідею ж взаємної любові в світ людей і
народів приніс Ісус Христос. Його вчення про любов докорінно відрізняється
від старозавітного. Саме заповідями блаженства Ісуса Христа (див.: Мт 5) не
те  що  можна,  а  й  слід  користуватися,  коли  мова  йде  про  відносини  між
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етносами і цивілізаціями, навіть між окремими людьми, про відносини між
конфесіями.  Якщо  ми  будемо  ними  користуватися,  то  у  нас  часто  буде
спрацьовувати  самоцензура,  самообмеження.  В  контексті  своїх  відносин  з
іншими ми будемо думати про них, шанувати світ їх мислення й діяння і не
прагнутимемо нав’язати їм своє, бо ж їхнє є таким же істинним, як і моє. 

Таким чином,  хоч  ми і  є  різними у  всьому,  в  тому числі  і  в  своїх
віросповіданнях, але, незважаючи на це, ми є рівними. Один віруючий чимось
своїм конфесійним не переважає, не перевищує іншого. Саме тому світ наш
має  характеризувати  толерантність  відносин.  Дорога  до  неї  тяжко  дається
людям, про що свідчить і  той “карикатурний скандал”,  який не так давно
будоражив світове мусульманство. 

В Україні  академічні  релігієзнавці  шукають різні  форми формування
міжконфесійної злагоди. Проводяться нами в обласних містах Дні релігійної
толерантності із запрошенням до участі в них представників різних конфесій.
Навіть посидівши поруч,  заспілкувавшись,  побачивши один одного,  віряни
однієї конфесії переконуються в тому, що ці “інші” такі ж люди, як і вони, що
їх віра щира і така ж переконлива. Організовані при нашій участі фестивалі
художніх колективів різних конфесій і виставки книжкових видань сприяють
їх взаємоознайомленню. Цій же меті служили надруковані в нашому часописі
“Релігійна панорама” не тільки інформації про різноконфесійне життя України
і світу, а й Сторінки конфесій, де описувалася історія, віровчення і особливості
діяльності понад ста того чи іншого релігійного об’єднання.

В усних бесідах із лідерами різних конфесій ми радимо їм, як толерантно
входити  в  життя  полірелігійного  світу,  як  знаходити  дорогу  до
взаємопорозуміння  з  іншими.  Вже  маємо перші  кроки  цих  пошуків,  коли
керівництво  однієї  конфесії  просто  з  метою  взаємоознайомлення  відвідує
офіси інших. У цьому контексті ефективно працює утворена при нашій участі
Всеукраїнська Рада релігійних об'єднань. Її члени почергово головують в Раді і
в ці місяці запрошують інших відвідати свій офіс, свої богослужіння тощо.

Ми радимо конфесіям не  ждати до себе  кореспондентів  із  світських
газет, а писати для них статті про свою діяльність, особливо благодійницьку.
Останнє  не  є  якоюсь  саморекламою  чи  ж  самозвеличенням,  а  просто
інформацією про те, хто ви є, що ви робите, як живите в глобалізованому світі,
в  поліконфесійному  сусідстві.  Міжконфесійному  взаємопізнанню  може
служити також створена в офісі  Української асоціації  релігієзнавців (УАР)
Бібліотека  різноконфесійних  видань  (книг,  журналів,  газет),  яка  постійно
поповнюється своїми виданнями різними релігійними спільнотами України.
Про шляхи толерантизації  міжконфесійних відносин йде мова на багатьох
конференціях, які проводять Українська асоціація релігієзнавців і Відділення
релігієзнавства НАН України із запрошенням на них представників із різних
церков та релігійних організацій.

На  формування  толерантності  міжконфесійних  відносин  працюють
також  ті  міжнародні  акції,  які  проводить  Міжнародна  академія  свободи
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релігій,  Асамблея  релігій  світу,  Парламент  релігій  та  ін.  Можна  лише
шкодувати,  що  із-за  міжконфесійної  упередженості,  яка  практично
притаманна всім нашим релігійним течіям, Україна не представлена на них
своїми  конфесіями.  За  них  цю  роботу  приходиться  виконувати  нам,
українським  релігієзнавцям.  Вони  тільки  бувають  присутні  на  тих
міжнародних конференціях з проблем свободи релігії, які проводяться нами,
релігієзнавчими інституціями, в Києві. Проте і це добре!

Вивчаючи міжконфесійні відносини в Україні, приходиш до плачевного
висновку, що різноконфесійні спільноти країни все ж прагнуть існувати якось
самоізольовано від інших, навіть і від суспільства. Вони не шукають привід
для зустрічей,  взаємопізнання,  проведення спільних акцій,  зокрема у сфері
благодійництва, створення за міжконфесійні кошти Будинків відпочинку для
пенсіонерів, центрів за інтересами, медичних консультпунктів, дешевих аптек
та  ін.  У всякому разі  від  офіційно зареєстрованих релігійних течій  (окрім
очолюваної М.Паночком Церкви Християн віри євангельської, прогресивних
іудеїв  і  багаїв)  ініціатив  щодо  організації  і  проведення  якихось
міжконфесійних заходів не надходило. Вони ініціюються хіба що конфесіями,
які бажають в якийсь спосіб ввійти в релігійний простір України. Це – Церква
Єднання, Богородична Церква, спільнота Вознесених Володарів, саєнтологи,
деякі інші. 

 Редакція  нашого  недавно  видруковуваного  щомісячного  часопису
“Релігійна  панорама”  часто  одержувала  листи,  автори  яких  піддавали  нас
критиці  за  те,  що ми,  друкуючи  в  кожному числі  на  “Сторінці  конфесії”
інформацію про життя різних віросповідань,  називаємо їх при цьому ще й
релігіями,  в  такий  спосіб  “пропагуємо  псевдорелігії”.  Але,  сповідуючи
принцип  свободи  віросповідань  і  визнаючи  й  захищаючи  право  кожної
людини на вільний релігієвибір, ми сприймаємо останній як її вільний шлях до
Бога.  Може для когось вибір іншого виглядає хибним, але для останнього
шлях того,  хто оцінює його як заблудлого, є таким же. Відтак в принципі
якоїсь псевдорелігії не існує. Будь-яка із наявних релігійних течій за своєю
формою,  компонуванням віросповідних положень є  людським витвором,  а
відтак має надто багато суб’єктивного.

Церквам тяжко погодитися з тим, що віруючі люди – це не солдати, які
йдуть  одностроєм.  Як  внутрішні,  так  і  зовнішні  фактори  визначають  свій
власний шлях кожного до надприродного. Але в історичних церквах у нас
прокручується з року в рік одні і ті ж тисячолітньої давності богослужбово-
обрядові форми, які вже сприймаються освіченим християнином, віруючою
християнською  молоддю  скоріше  як  сліди  язичництва  в  християнстві,  як
якийсь анахронізм. Цікаві міркування з цього приводу висловив глава УГКЦ
Святослав Шевчук: “Один молодик в Аргентині мені сказав: “Владико, якщо
церква  –  музей,  де  добре  зберігають  культурні  експонати,  то  туди  можна
прийти раз на рік. Але жити в музеї постійно, то тут вже вибачте”. Таким
чином, живучість Церкви при її бажаній зорієнтованості на “сучасних людей”,
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робить  далі  висновок  митрополит,  залежить  від  того,  наскільки  вона  є
“живою”, але не “музеєм”.

Сказане  вище  відзначив  і  екс-папа  Бенедикт  ХVІ,  коли  сказав,  що
“почалася нова ера релігійності” і що люди “прагнуть знайти її не в Церкві”.
“При  цьому  релігія  часто  постає  всього  лише  як  різновид  просвітницької
діяльності,  якою прагнуть  урізноманітними буденне  життя,  -  підкреслював
Понтифік. - Великі традиційні Церкви, певне, відчувають якусь пригніченість
із-за своєї  надмірної інституалізованості,  інституційної регламентованості…
Майже не залишилось проявів живої віри, її простоти. Християнство тепер
позначає тільки належність до великих структур… Християнство, як інститут,
почало сприйматися як баласт, в тому числі і як баласт традиції”. 

Цю баластність засвідчила безрезультатність і практична непотрібність
храмових  богослужінь  за  умов  епідемії  коронавірусу,  зростання  обмежень
віросповідань  домашніми  молитвами.  Вірянин  тепер  напряму,  без
посередництва храмового богослужіння і служителя культу йде до Бога. 

 Чому молоді люди нині часто віддають свою перевагу харизматичним
церквам (та й неорелігіям взагалі ) перед традиційними, так це тому, що вони є
живими,  сучасними  у  формах  вираження  християнського  світобачення  і
світоставлення.  Не  може  освічена  людина  і  мешканець  міста  сприймати
християнські  форми,  які  виникли в умовах сільського життя і  розраховані
переважно на бачення їх, а не на активну співучасть в них. Тому традиційні
Церкви мають із усвідомленням наявності в них якоїсь загальмованості у своїх
виявах  толерантно  сприймати  втрати  своїх  можливих  молодих  парафіян  і
водночас  прагнути  осучаснити  спосіб  буття  своїх  вірян  в  конфесії,  не
вдаючись до пошуків шляхів збереження їх в конфесії за допомогою старих
закостенілих  обрядодіяльних  виявів.  Спілкування  з  молодими
священнослужителями  історичних  Церков  часто  засвідчує  розуміння  ними
ситуації, наявність у них бажання дещо змінити й осучаснити, але відсутність
в їх Церквах свободи в релігії змушує їх також зо дня в день, з року в рік
“крутити  вже  заїжджену  платівку”,  розраховану  на  малоосвіченого  і
малокультурного вірянина.

Таким чином,  виникнення нових течій  в  християнстві,  чому активно
протидіють  історичні  Церкви,  не  є  якоюсь  випадковістю,  а  своєрідною
реакцією на консерватизм традиційних його течій, виявленням пошуку в тому
ж християнстві того, що було у нього до нововведень Вселенських Соборів і
Отців Церкви і що часто страждає далекою від Істини суб’єктивністю. Причин
і мотивів іншого, ніж традиційне, сприйняття християнства є багато. Якщо
богослов якоїсь конкретної конфесії сприймає це за єресь, то релігієзнавець в
цьому вбачає, з одного боку, подальший розвиток конфесії, а з іншого – право
кожного на свободу в релігії. А оскільки в громадянському суспільстві кожна
людина є сувереном своєї долі, то ми підтримує цю її суверенність і в сфері
релігійного життя. 
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При цьому відпорність у послідовників будь-якої з конфесій щодо інших
віросповідань  мають  формувати  не  релігієзнавці  (а  саме  цього  від  них
очікують традиційні Церкви), а богослови чи священнослужителі конфесій.
Але при цьому вони мають знати свого противника, а не голослівно, лайливо,
іронічно, без належної аргументації викидати його в корзину псевдорелігій,
зараховувати до єретиків, послідовників якихось “тоталітарних сект” тощо. В
одержанні  таких  знань  про  інших  українські  релігієзнавці  традиційникам
своєрідно  саме  й  допомагають.  Сповідуючи  принципи  об’єктивності  і
позаконфесійності,  в  своїх  працях  ми  описуємо  віровчення,  обрядову
практику, спосіб життя всіх діючих в Україні віросповідань. Так, в часописі
“Релігійна панорама” (згадаю це ще раз) нами опубліковано більше 130 таких
статей-інформацій. На їх основі видрукувано 7-ма і 8-ма книги десятитомної
“Історії  релігії  в  Україні”  -  “Релігійні  меншини  України”  і  “Нові  релігії
України”.

 При цьому ми не даємо якихось оцінок віровчення і обрядів конфесій:
читай і оцінюй сам, виходячи із своєї віросповідної освіченості. Наші оцінки
наявні лише тоді,  коли в діяльності релігійних організацій ми віднаходимо
явно антиукраїнську орієнтацію. Але це вже не релігія, а політика: політикою
релігійні  організації,  згідно  Закону  про  свободу  совісті,  не  мають  права
займатися. А тим більше виявляти зневагу до народу, на теренах якого живеш.

 Релігійна толерантність може служити тією основою, на якій зростає
християнська  благодіяльність.  Проповідуючи  людинолюбство,  визнаючи
цінність  кожної  людини,  християнство  закликає  творити  доброзичливість
милосердя у взаємних відносинах між людьми, вчить “перемагати зло добром”
(Рим.  12:21),  бути  співчутливим  (рос.  мовою  –  состраждущим).  Відтак
благодійницька  діяльність  релігійних  організацій  є  відображенням  їх
толерантності,  соціального  служіння  всьому  людству,  а  не  тільки
співвірникам,  одноконфесійникам.  Благодійність  має  поєднувати  конфесії,
формувати толерантні відносини між ними, а не протиставляти їх. Її не слід
перетворювати в якусь міжконфесійну конкуренцію, рекламування окремих
конфесій шляхом співставлення їх благодійницької діяльності з іншими. Саме
через  неї  має  запрацювати  та  толерантність,  яка  утримує  спокій  в
міжконфесійних відносинах в нашій країні. Гадаю, що при Всеукраїнській Раді
Церков  і  релігійних  організацій,  а  чи  ж  Всеукраїнській  Раді  релігійних
об'єднань, доцільно створити відділ, який, об’єднуючи благодійницькі зусилля
і фінансові можливості різних релігійних організацій і церков, уже приступив
би  до  відкриття  різних  благодійницьких  установ,  координував  би
благодійницьку діяльність так, щоб вона не перетворювалась в конкуренцію і
місіонерство.

Новою формою благодійництва можуть служити утворені (назву це ще
раз) на основі поєднання спільних зусиль конфесіями поліклініки престарілих,
будинки літніх людей, літні табори в приморській зоні, туристичні поїздки та
інше. 
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 Таким чином, сфера релігійного життя, сфера міжконфесійних відносин
є надто складною і делікатною. В них на рівні буденного бачення проблем
втручатися не сліду, оскільки можна буде за цих умов одержати той результат,
на який навіть не розраховував. До того ж, ще є й такі закони, за допомогою
яких держава регулює буття релігійних організацій в країні. Їх необхідно знати
і виконувати, щоб не допускати правовий нігілізм, присилування Церков до їх
антиканонічної  діяльності,  неповажання  права  кожного  за  умов
громадянського суспільства на вільний релігієвибір і вільне сповідування своєї
релігії.

 
2. Міжконфесійний чинник у контексті національного 

Україна  є  межовою країною,  бо  ж  розташована  вона  на  пограниччі
Сходу і Заходу, християнства та ісламу, двох основних конфесій християнства
–  православ’я  та  католицизму.  Ця  межовість  зумовлювала  те,  що  на
українських землях здавна толерантно проживали поруч представники різних
релігійних  віросповідань,  в  українця  формувалося  переконання,  що
релігійність є чимось особистнісним, що іншу релігійність не слід сприймати
якось вороже. Водночас названа межовість приховувала в собі можливість і
міжконфесійного протистояння, релігійної ворожнечі.

То ж Україна ніколи не була моноконфесійною. Її релігійний плюралізм
має  свої  історичні  корені.  Факт  колонізації  українських  земель  сусідніми
державами,  зокрема  Московією  та  Польщею,  істотно  позначився  на  її
конфесійній мережі. Це не сприяло формуванню та утвердженню в Україні
національних церков, сприйняттю їх як неодмінної святині, а водночас і не
сприяло постанню української державності. .

Помітні  зміни  в  конфесійну  конфігурацію України  вносила  активна
місіонерська  діяльність  на  її  територіях  насамперед  католицької  церкви  і
різних протестантських течій країн Європи. Істотну зміну в релігійну карту
України внесла Берестейська унія 1596 р., церковно поділивши українців на
православних і греко-католиків. Зумовлене переважно історичним чинником
конфесійне і церковне різноманіття українців часто служило підставою для
внутрішньо-національної  ворожнечі,  не  сприяло  формуванню  єдиної
національної свідомості. 

Державна  політика  войовничого  атеїзму,  яка  здійснювалася  в
Радянському  Союзі,  призвела  до  значного  скорочення  кількості  громад  і
конфесій  на  релігійній  карті  України.  Лишилося  офіційно  діючих  лише
дев’ять релігійних течій, десь більше чотирьох тисяч їх громад. Пожвавлення
релігійної  діяльності  різних  конфесій  наступило  в  роки  “горбачевской
перестройки”.  Розвитку  в  ці  роки  багатоконфесійності  сприяла  також
поліетнічність  України.  Різні  національні  меншини  країни,  зокрема
єврейська, татарська, німецька, вірменська та інші, починають творити свої



306

етноконфесійні спільноти. В 1991 році в Україні вже діяло 12962 релігійні
громади різних церков і конфесій.

Періодом інтенсивного розвитку релігійної мережі у вільній Україні
було  останнє  десятиліття  минулого  століття.  Зросла  в  ці  роки  не  лише
загальна кількість релігійних громад (на початок 2000 року їх стало 22718), а
й кількість конфесій, чисельність їх послідовників. Так, якщо в 1991 році
зареєстрованими органами влади було 42 релігійні об’єднання ,  то в 2000
році  їх  стало  вже  більше  90  (з  них  49  –  християнського  коріння,  6  -
іудейських та 4 - мусульманських, дві неоязичницьких, 6 - орієнталістських і
6 - автохтонних чи синкретичних).

Найбільш  релігійне  життя  України  донедавня  було  представлене
переважно  Православними  Церквами  Московського  і  Київського
Патріархатів та Автокефальною Православною Церквою. На початок 2020
року воно нараховувало 19205 релігійних організацій, що становило 53% від
їх загальної кількості. Відтак Україна не є православною країною, а країною з
домінуванням православної релігії. Католики в Україні представлені двома
Церквами – Українською Греко-Католицькою ( 3604 релігійних організацій)
та  Римо-Католицькою  Церквою  України  (1122).  Протестантські  конфесії
(переважно баптисти, п’ятидесятники,  адвентисти та Свідки Єгови) мають
8572 релігійні організації. Зростає кількість неорелігійних спільнот. Зокрема
маємо вже біля 1515 громад різних харизматичних об’єднань. Є крішнаїти
(55) і буддисти (65), мормони (44) і Церква Христа (124), рідновіри або як їх
ще  необґрунтовано  називають  неоязичники  (128).  Мусульмани  мають  в
Україні (без Криму) 265 своїх організацій, а іудеї – біля 290.

Зміни на конфесійній карті Україні – це прямий наслідок тих суспільно-
політичних  трансформацій,  які  відбулися  в  нашій  державі  за  роки  її
незалежності.  Головні  з  них  –  конституювання  і  правове  втілення
демократичних  принципів  суспільного  буття,  свободи  совісті,  релігій  та
віросповідань,  формування  ідеологічно  незаангажованого  громадянського
суспільства й світської держави. І хоча названі конкретні зміни знаходяться
ще в початковому стані свого вияву, але їх наслідки, зокрема в релігійній
сфері, в площині релігійних відносин, є вельми помітними. Маємо загалом
позитивне  ставлення  суспільства  до  релігій  та  релігійних  організацій,
змінилися на краще статус останніх в українському соціумі, їх функціональна
значимість.

Відбулося  також конституювання в  Україні  релігійного  плюралізму.
Він  за  своєю суттю означає  тут  дещо більше,  ніж  звичайне  різноманіття
релігій.  Це,  по-перше,  такий стан буття релігій в суспільному просторі,  в
якому відсутні якась уніфікація чи монополія певної конфесійної парадигми;
по-друге,  рівність  перед  законом  усіх  суб’єктів  конфесійних  відносин,
складових  релігійного  плюрального  середовища.  По-третє,  єдність  у
різноманітті.  Без  цього  це  був  би  хаотичний,  певною  мірою  анархічний,
сповнений атмосфери нетерпимості  й  конфліктів  релігійний простір,  а  не
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підтримувана  державою  плюралістична  цілісність,  наявне  співіснування
множини конфесій.  В  останньому помітну  роль  відіграють  Всеукраїнська
Рада  Церков  і  релігійних  організацій  та  Всеукраїнська  Рада  релігійних
об'єднань і діюча на цю мету Українська асоціація релігієзнавців.

Проте абсолютної толерантності в міжконфесійних чи міжцерковних
відносинах  в  Україні  ще  немає.  Причинна  база  конфліктів  у  сфері
міжконфесійних, міжцерковних, етноконфесійних відносин в Україні надто
широка.  Ними  є:  залишки  історичного,  зокрема  тоталітарного  минулого;
проблеми  догматичного  характеру,  істинності  віровчення;  питання
економічно-майнового  характеру,  прозелітизму,  “канонічної  території”,
негативного  ставлення  до  віросповідної  “інакшості”;  фактор  суспільного,
правового  статусу  релігійної  організації,  відсутності  реальної  рівності  в
реалізації  свободи  релігії,  явний  патерналізм  держави  у  її  відношенні  до
конкретних  конфесій,  церков,  “приватизація”  останніми  суспільного
простору  свого  буття,  а  також  політизація  релігійного  середовища.  Саме
політичний  чинник,  як  ми  вважаємо,  є  сьогодні  одним  з  релевантних
конфлікто-формуючих факторів у системі міжконфесійних, міжцерковних і
етноконфесійних  відносин  в  Україні.  Це  засвідчило,  зокрема,  активне
підспудне втягування конфесій, церков, їх ієрархів і рядових віруючих у різні
виборчі процеси, хоч офіційно вони від цього всіляко відхрещуються..

Ми  вважаємо,  що  проблема  нормалізації  та  оптимізації
міжконфесійних, міжцерковних й етноконфесійних відносин в Україні може
бути успішно розв’язаною за умови, коли: по-перше, нагальну необхідність
цього усвідомлять насамперед всі суб’єкти цих взаємин як на мікро-, так і на
макрорівні,  зокрема  ієрархи  церков;  по-друге,  коли  ця  робота  набуде
системності  в рамках пропонованої Українською асоціацією релігієзнавців
спеціальної  Програми  оптимізації  відносин  між  конфесіями,  церквами,
етнічними меншинами.  Такого роду  Програма вже формується  за  участю
всіх,  хто  причетний  до  цих  відносин.  Вона  має  набути  практичного
здійснення при сприянні держави, в її правовому полі.

Цільова  Програма  включатиме  цілий  комплекс  заходів,  зокрема  у
законодавчій сфері: удосконалення законодавства з проблем свободи совісті,
свободи  віросповідань;  утвердження  реальної  рівності  конфесій,  церков,
різних  релігійних  організацій  перед  законом,  без  якоїсь  уваги  на  їх
традиційність-нетрадиційність, кількісні параметри, внесок у культуру тощо;
зміцнення  принципів  світськості  держави,  впровадження  нових
концептуальних  підходів  у  реалізації  принципу  відокремлення  релігійних
організацій від держави і школи від церкви; припинення будь-яких спроб
регіоналізації  відносин  держави  і  церкви,  патерналізації  підходів  щодо
окремих  конфесій;  вироблення  механізмів  суворого  дотримування  й
реалізації законів у сфері свободи релігій і державно-конфесійних відносин.
Важливим у цьому контексті постає проблема налагодження і підвищення
ефективності міжконфесійного, міжцерковного, міжетнічного діалогу.
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Українська  влада  постійно  знаходить  шляхи  і  засоби  толерантного
вирішення проблем складних проблем релігійного протистояння. Ще в 1991
році Верховною Радою України було прийнято Закон “Про свободу совісті та
релігійні організації”, який, як на сьогодні, є одним із найдемократичніших у
світі.  Він  врахував  демократичні  принципи  міжнародних  правових
документів  з  свободи  релігії.  Плюральність  українського  суспільства  він
закріпив законодавчо так: 1). Закон дає право будь-якій конфесії на офіційну
реєстрацію,  але  водночас  не  робить  це  право  обов’язковим.  2).  Закон  не
обмежує права громадян перед Законом із-за якоїсь їх релігійної належності і
водночас застерігає від використання релігії для розпалювання пов’язаної з
релігією  ворожнечі  й  ненависті,  ображання  почуттів  громадян.  3).  Закон
декларує рівність всіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед
Законом, недопущення встановлення будь-яких переваг або обмежень якоїсь
релігії, віросповідання чи релігійної організації. 4). Закон забороняє будь-яку
причетність релігійних організацій до політичного життя, а відтак і визнання
в  той  чи  інший спосіб  якоїсь  релігійної  організації  (Церкви)  державною,
підключення  окремих  релігійних  організацій  до  виконання  державних
функцій  чи  одержання  державного  фінансування.  Церква  в  Україні
відокремлена від держави. 5).Релігійний плюралізм в країні забезпечує також
відокремлення школи від Церкви. Державна освіта є світською. Через різні
навчальні дисципліни вона дає об’єктивні, конфесійно неупереджені знання
про різні  релігії,  формує толерантні міжконфесійні відносини. 6).Закон не
забороняє  місіонерську  діяльність  будь-якої  конфесії,  в  тому  числі  й
зарубіжне релігійне місіонерство.

Відтак,  Україна є  релігійно плюральна країна.  Її  конфесійна мережа
загалом вже склалася. Якщо й з’являться у нас ще якісь нові релігійні рухи чи
течії, то вони вже не матимуть свого успіху, лишатимуться скоріше на рівні
одиничних громад. Віруючі люди у своїх конфесійних уподобаннях вже в
основному визначилися.  Маємо навіть процес згортання діяльності деяких
нових як для України течій.

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконфесійною
країною  без  якихось  гучних  “релігійних  війн”  служить  наша  історична
традиція,  демократична  законодавча  база,  відсутність  державної  Церкви,
діяльність  Міжцерковної  Ради  й  інших  міжконфесійних  всеукраїнських
об’єднань,  цілого  ряду  громадських  міжконфесійних  утворень,  зокрема
такого  як  Українська  асоціація  релігійних  свобод.  У  формуванні
віротерпимості  й  утвердженні  свободи  віросповідань  значну  роботу
проводять Відділення релігієзнавства Національної академії наук України й
Українська  асоціація  релігієзнавців.  Щороку  вони  проводять  до  десятка
наукових конференцій і круглих столів з видруком їх матеріалів в щорічнику
„Релігійна  свобода”  (вийшло у  світ  22  числа).  В  їх  роботі  беруть  участь
представники  багатьох  конфесій.  З  інформаціями  про  життя  і  діяльність
різних  конфесій  України  і  світу  видруковувався  в  2000-2014  роках
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щомісячний часопис “Релігійна панорама” (130 чисел), видрукувані всі книги
десятитомної  “Історії  релігії  в  Україні”  з  описанням  історії  і  сьогодення
різних конфесій українського релігійного поля. Толерантизації відносин між
конфесіями і церквами сприяють ті Дні релігійної свободи, які проводяться в
різних областях країни, щорічні літні Молодіжні школи релігійної толеранції.
Відроджено відзначення щороку в Україні у січні Всесвітнього Дня релігій,
встановленого ООН ще в 1952 році. На гарантування релігійного плюралізму
зорієнтована  і  та  нова  редакція  Закону  України  “Про  свободу  совісті  і
релігійні  організації”,  яка  підготовлена  робочою  групою  Міністерства
юстиції України.

Якщо  не  брати  до  уваги  віроповчальний  чинник  в  міжконфесійних
відносинах України, то основним стрижнем протистояння в конфесійному
середовищі України є питання ставлення їх до національного відродження
нашої країни і свого місця в цьому процесі. А це тому, що в людській історії
свою суспільну присутність і функціональність релігії виявляли насамперед
через їх національний контекст. Національне відродження будь-якого етносу,
як це засвідчує історія, не лише стимулює активізацію релігійної і суспільної
діяльності  різних  конфесій  на  його  суспільному  ґрунті,  а  й  зумовлює
виокремлення питання про національну релігію цієї соціальної спільноти, її
інституалізацію.

Актуалізація цього питання за нинішніх українських реалій зумовлена
рядом факторів. По-перше, політика гомогенізації українського народу щодо
тих  чи  інших  національно-релігійних  ідей,  яку  проводять  нині  деякі
представники творчої інтелігенції, спрямована на формування уявлення про
християнство (в тій чи іншій його конфесійній визначеності) як єдиного носія
національної  самобутності  та  національних  традицій.  По-друге,  проблема
національної релігії постала ще й тому, що відродити українську культуру як
цілісний феномен можна лише за умови включення до неї всіх складових
духовності  нашого  етносу,  в  тому  числі  й  релігійного.  Відтак  розбудова
Української  державності,  відродження  занедбаної  і  всіляко  гонимої
української культури тісно пов'язані з реалізацією ідеї розбудови Української
Національної Церкви (чи Церков). По-третє, лише наявність своїх релігійних
інституцій дає можливість нації входити в різні міжнародні релігійні центри,
зокрема Парламент релігій світу, і виражати там інтереси своєї національної
держави,  а  водночас і  обороняти свій національний духовний простір від
зовнішньої  агресії  на  нього  з  боку  чужоземних  конфесій  і  церков.  По-
четверте,  в  наш  час  політичні  сили  одіозного  комуністичного  стану
змикаються з ортодоксальним обскурантизмом релігійних діячів Російського
Православ'я, загрожуючи не лише демократії в Росії, а й суверенності будь-
якого народу (в тому числі й українського), що не скорився й не хоче стати
"під високу руку Москви". Особливу роль в протистоянні цьому відігравали
власне Українські  Церкви, насамперед православні  спільноти – Київський
Патріархат і Автокефальна Церква (донедавна, а тепер Православна Церква
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України),  Греко-Католицька  Церква,  а  також  протестантські,  які  виявили
свою організаційну відмежованість від російських об’єднань євроазійського
штибу.

Формуючи свою державність, відроджуючи свої поруйновані минулим
і  вибудовуючи  ще  ненабуті  національні  структури,  Українська  нація  з
необхідністю має відтворити всі неодмінні свої атрибути. Не останню роль
серед них має зайняти Єдина Православна Помісна Церква. Саме тому таким
актуальним  в  Україні  постало  гасло:  незалежній  Державі  –  незалежну
Церкву. Саме тому схвально Україна сприйняла надання її Православ’ю в
2018 році Томосу про автокефалію Константинопольським Патріархатом. 

Проте  становлення  незалежних  національних  церков  в  Україні
викликає неоднозначну оцінку. Дехто у цьому вбачає загрозу перетворення
(на зразок Росії) національної церкви в фактично державну, можливе з часом
насильницьке  навернення  до  цієї  церкви  всіх  українців  і  обмеження
релігійних свобод інших конфесій. Але з такими інтерпретаціями сутності
національної церкви погодитися не можна.  Національна церква - це така
спільнота будь-якої конфесії, яка (1) функціонує в певний історичний період
й,  (2)  опираючись  на  певну  національну  традицію і  набувши при  цьому
етноконфесійної  специфіки,  (3)  сприяє  поступові  етнокультури,
самосвідомості  й  державницького  менталітету  визначеної  нації,  (4)
користується  національною мовою як  богослужбовою та  (5)  має  значний
рівень  поширення  серед  населення  певної  країни  чи  території.  Поняття
"національна церква" фіксує інституалізоване й ієрархізоване певним чином
об'єднання послідовників певної національної релігії, через яку вона виражає
свою  сакральну  та  етноінтегративну  функціональність.  Відтак  в  ролі
національних церков виступають конфесійні об'єднання певного етносу, які,
функціонуючи  в  певний  часовий  проміжок  історії,  опираючись  на  свою
етноконфесійну  традицію,  використовуючи  мову  свого  народу  як
богослужбову й маючи масове поширення серед населення певної країни чи
території,  сприяють розвитку етнокультури, національної самосвідомості й
державності своєї нації, утвердженню її національної ідентичності.

Формування і функціонування національних церков в наш час не має
нічого спільного з якоюсь конфесійно-церковною автаркією чи релігійним
шовінізмом,  на  що  подеколи  натякають  церковні  й  світські  діячі,
стверджуючи,  що  це  приведе  до  обмеження  свободи  віровизнань.
"Національна" за умов давньої поліконфесійності українського етносу зовсім
не означає, що на перспективу вона стане "єдиною" для всієї нації. 

В  нинішніх  надто  складних  і  важких  умовах  національного
відродження  України  в  ролі  національної  постає  та  церква,  яка  несе
національну ідею - незалежність країни, сприяє розвитку і збереженню нашої
національної  культури,  зокрема  української  мови,  репрезентує  в  різних
релігійних центрах та інституціях, в т.ч. й в центрі своєї юрисдикції, нашу
суверенну  державу.  Донедавня  в  Україні  до  національних  релігійних
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об'єднань  можна  було  віднести  лише  Церкву  Київського  Патріархату,
Автокефальну  Православну,  Українську  Греко-Католицьку  та  Українську
Лютеранську  Церкви,  а  також  деякі  рідновірські  спільноти.  Певну
національну  зорієнтованість  виявляють  в  Україні  окремі  протестантські
церкви,  зокрема  очолювана  М.Паночком  Церква  Християн  Віри
Євангельської (п’ятидесятників), деякі інші.

Поняття "національна церква" не тотожне поняттю "державна церква".
Якщо перша постає складовою духовно-культурного розвою нації, то друга -
складовою соціально-політичного процесу. Для цього їй не обов'язково мати
чільну історію в контексті автохтонно-національного розвитку. Якщо в одній
державі може бути декілька національних церков чи течій, то державною в
країні водночас постає переважно одна церковна інституція.

Україна із-за своєї складної історії і поліконфесійності не може мати
свою державну церкву,  хоч  на  це  й  претендують деякі  із  наявних в  ній,
зокрема претендував Київський Патріархат. Не можна також виправдати (і це
є  порушенням  Закону  про  свободу  совісті)  надання  державного  статусу
певним церквам на регіональному рівні.  Так, одержують певну підтримку
державних органів в західному регіоні України греко-католики, а у східному
та південному – Православна Церква Московської юрисдикції.

Відзначимо принагідно, що процес формування національних церков в
Україні  аж ніскільки не порушує гуманістичний зміст принципів свободи
совісті. По-перше, тому, що входження віруючих в якусь національну церкву
не регламентується державою. По-друге, статус національної у нас можуть
здобути церкви різних конфесійних визначеностей, які, згідно законів країни,
не  мають  із-за  цього  якихось  привілеїв  і  сприянь.  По-третє,  національні
церкви  формуються  і  функціонують  скоріше  на  звичаєвому  праві,  а  не
складаються на основі силового поля якихось спеціальних правових актів,
ухвалених  державою.  По-четверте,  національна  ідентичність  є  даністю
природного порядку людського існування, а відтак національна церква як
один  із  її  виявів  складається  не  на  основі  якихось  силових  чи  правових
рішень, а на основі національно-релігійної самосвідомості.

Аналіз  історії  релігії  в  Україні,  а  також нинішня релігійна  ситуація
дають  підстави  для  висновку,  що  утворення  Єдиної  Православної
Української  церкви,  що  є  одним  із  кроків  у  діяльності  в  минулому
Президента України В.Ющенка, а потім. - П.Порошенка. на підставі визнання
винятковості  якоїсь  однієї  релігійної  спільноти  і  згуртування  навколо  неї
інших християнських спільнот практично і теоретично нині неможливе (а
тим більше з приєднанням до неї ще й Греко-Католицької Церкви). 

Ідея  об'єднання  православних  церков  України  в  одну  церковну
інституцію в  повній  їх  кількості  нині  не  на  часі  і  навряд  чи  можлива  її
реалізація в наступному. В Україні десь 20% її населення є московитамим,
стільки ж маємо зросійщених. То ж храми з україномовним богослужінням
не  для  них.  Саме  тому  маємо  лише  поєднання  УПЦ  КП  та  УАПЦ  в
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Православну  Церкву  України.  Парафій  від  Церкви  Московського
Патріархату, налаштованих на перехід в Єдину Церкву - ПЦУ, не багато .Тут
треба  рахуватися  не  тільки  з  наявною  церковною  традицією  і  певною
звичкою на сприйняття Московської Церкви як своєї, як Церкви батьків. Тим
більше що в боротьбі проти Томосу Церква Московської юрисдикції взяла на
озброєння “аргумент” його посередньості між православ’ям і католицизмом,
своєрідного  місточка  для  переходу  ПЦ  до  верховенства  Ватикану.
Своєрідний  “чорний  подарунок”  новоз’явленій  ПЦУ  підніс  Предстоятель
УГКЦ Святослав,  заявивши про наявність  відтепер  ґрунту для  поєднання
Церков Київської традиції, більше – “Володимирової купелі”. В пресі УПЦ
МП тепер злорадно наголошують, що дарований Константинополем Україні
Томос є прямою перепусткою для входження до юрисдикції Ватикану. 

А між тим утворення Єдиної  Православної  Церкви України,  більше
того - Української Християнської Церкви, якщо реально оцінювати ситуацію,
стане можливим лише тоді, коли весь народ України буде зорієнтований на
вибудову  суверенної  держави,  прийматиме  за  своє  процес  національного
відродження  в  ній,  знехтує  вірою  в  необхідність  жити  в  повному
підпорядкуванні зарубіжним релігійним центрам, ставитиме в основу своєї
віри витокову суть християнства, а не його пізніші організаційні чи обрядові
нашарування і форми. 

Така загальна картина релігійної мережі України, міжконфесійних та
міжцерковних відносин на її теренах, становлення її національних Церков.
Вона  постійно змінюється  –  ускладнюється в  одних формах свого  вияву,
толерантизується  –  в  інших.  В  цих  відносинах  задіяні  десятки  конфесій,
включені  як  їх  інституції,  так  і  міжнародні  релігійні  центри.  Вони
розгортаються в контексті тих суспільних процесів, що відбуваються в роки
вибудови  Україною  своєї  незалежності,  в  контексті  її  духовного  і
національного відродження. Певно що специфічним корелятом вибудови в
Україні  громадянського суспільства мала б бути громадянська релігія,  що
значною  мірою  зняло  б  ті  вияви  міжконфесійного  і  міжцерковного
протистояння, яке нині ми ще маємо в нашій країні. 

Відзначимо принагідно, що процес формування національних церков в
Україні  аж ніскільки не порушує гуманістичний зміст принципів свободи
совісті. По-перше, тому, що входження віруючих в якусь національну церкву
не регламентується державою. По-друге, статус національної у нас можуть
здобути  церкви різних конфесійних визначеностей,  які,  згідно з  законами
країни,  не  мають  із-за  цього  якихось  привілеїв  і  сприянь.  По-третє,
національні  церкви  формуються  і  функціонують  скоріше  на  звичаєвому
праві,  а  не  складаються  на  основі  силового  поля  якихось  спеціальних
правових актів, ухвалених державою. По-четверте, національна ідентичність
є даністю природного порядку людського існування,  а  відтак національна
церква  як  один  із  її  виявів  складається  на  основі  національно-релігійної
самосвідомості.
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Аналіз  історії  релігії  в  Україні,  а  також нинішня релігійна  ситуація
дають  підстави  для  висновку,  що  утворення  Єдиної  Православної
Української  церкви,  що  було  одним  із  виявів  у  діяльності  Президентів
України  В.Ющенка  та  П.Порошенка,  на  підставі  визнання  винятковості
якоїсь  однієї  релігійної  спільноти  і  згуртування  навколо  неї  інших
християнських  спільнот  практично  і  теоретично  нині  неможливе  (а  тим
більше з приєднанням до неї ще й Греко-Католицької Церкви). Це засвідчила
байдужість під час виборів до ідеї Томосу. 

Ідея  об'єднання  християнських  церков  України  в  одну  церковну
інституцію нині не на часі і навряд чи можлива її реалізація в наступному.
Утворення  Єдиної  Православної Церкви України, а тим більше Української
Християнської Церкви, якщо реально оцінювати ситуацію, стане можливим
лише  тоді,  коли  весь  народ  України  буде  зорієнтований  на  вибудову
суверенної держави, сприйматиме за своє процес національного відродження
в  ній,  знехтує  вірою  в  необхідність  жити  в  повному  підпорядкуванні
зарубіжним релігійним центрам, ставитиме в основу своєї віри витокову суть
християнства,  а  не  його  пізніші  організаційні  чи  обрядові  нашарування  і
форми. 

Специфічним  корелятом  вибудови  в  Україні  громадянського
суспільства, як це нами вище зазначалося, мала б бути громадянська релігія,
що  значною  мірою  зняло  б  ті  вияви  міжконфесійного  і  міжцерковного
протистояння, яке нині ми ще маємо в нашій країні. Свідченням необхідності
формування  у  нашому  громадянському  житті  саме  Української
Громадянської  релігії  була  Революція  гідності.,  На  Майдані  фактично
постала Громадянська Церква України.  І  мова жодним чином не йде про
появу якоїсь нової об’єднаної релігійної організації, що інституалізовується в
сучасній Україні. Характерною особливістю Громадянської Церкви України
є  її  принципова  надконфесійність,  що  відображає  поліконфесійність
українського  громадянського  суспільства,  а  сакральні  символи  є
інтегративними  й  набувають  водночас  релігійно-духовну  та  історично-
народну цінність (пошанування Тараса Григоровича Шевченка як духовного
пророка, поруч із державним Гімном та молитвою до Бога на Майдані завжди
звучав Духовний Гімн Миколи Лисенка “Боже, Великий й Єдиний /!/, нам
Україну  храни”.  Майданні  священики  і  пастори  природно  поєднували
конфесійну та національну атрибутику й поруч зі “Священною Книгою” та
головними релігійними символами тут завжди був жовто-блакитний прапор
України. По це ми розлого написали в монографії “Церква і Майдан”.
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3. Духовні засади християнства –
основа можливого конфесійного порозуміння

Очікуване християнськими конфесіями здійснення до 2000-ліття Різдва
Христового заповіді Спасителя, щоб всі були Одно, залишилося лиш благою
мрією. В цьому напрямку з їх боку не було виявлено майже ніяких рухів.
Характерним є те, що роз’єднання християн більше хвилює світських осіб,
політичних діячів,  навіть секуляризовані  кола,  ніж християнсько-церковний
світ. Якщо й лунали заклики до єднання з боку того чи іншого церковного
діяча,  то не більше як для того,  щоб в такий спосіб завоювати собі імідж
“поборника  християнської  єдності”,  бо  вже  одне  те,  що  свого  часу  всі
Православні  Церкви  України,  окрім  Київського  Патріархату,  в  один голос
заявили про небажаність приїзду в Україну папи Івана Павла ІІ, засвідчує їх
тактику окозамилювання, коли вони говорять про християнську єдність. 

То  ж  єдності  немає.  Більше  того,  диференціація  християнства
продовжується  майже  з  геометричною  прогресією.  Наявною  є  не  лише
можливість вільного вибору певної його конфесії, а й явна чи ж прихована їх
конкуренція з використанням при цьому таких форм протистояння, які далекі
від цивілізованих чи демократичних. При цьому кожна конфесія, церква і течія
діє за принципом: істинне християнство – це ми, а всі інші – єресь. Дивна річ,
зауважив в одному із своїх виступів відомий діяч українського адвентизму
Микола Жукалюк, ми виступали як одне ціле, коли нам протистояв атеїзм, а
нині,  коли  зник  цей  об’єкт  нашого  протистояння,  ми  діємо розрізнено  як
ніколи. 

Відтак основна заповідь Христова любити не лише Бога, а й ближнього
свого,  більше  того  –  навіть  ворога,  не  спрацьовує.  Ті,  хто  претендує
називатися  християнами,  ними  вже  не  є,  бо  ж  діють  вони  в
позахристиянському морально-силовому полі й нехристиянськими методами.
Оскільки  вони  не  є  миротворцями,  то  назватися  синами  Божими вже  не
можуть. При цьому часто має місце неправдиве свідчення проти ближнього,
по суті пожадання на все, що він має, навіть непошана до батька і матері своєї,
якщо вони з іншої конфесії. 

Екуменічний рух, про який так багато говорять і який одержав навіть
міжнародне  організаційне  оформлення,  перетворюється  в  засіб
самопропаганди і вияву ще більшої неприязні, ніж це було у відносинах між
християнськими течіями до того. Бо ж, пізнаючи особливості християнського
думання  й  обрядового  діяння  інших  конфесій,  кожний  суб’єкт  цього
екуменічного процесу, замість того, щоб визнавати можливість різноманіття
шляхів до Бога, виявлення справжньої повноти християнської традиції через її
конфесійну  різноманітність,  зумовлену  особливостями  соціокультурного
розвитку народів, що засвідчив Христос своєю П’ятидесятницею, все більше
утверджується в думці і всіляко обстоює свою єдиноістинність.
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Хоч  Католицька  Церква  і  не  входить  в  організаційні  структури
міжнародного  християнського  екуменізму  і  займає  в  них  роль  лише
спостерігача,  але  вона,  відчуваючи  свою  могуть  і  покликання  до  місії
євангелізації, сповідує принцип єдності в багатоманітті, принцип сестринства
у відносинах з іншими християнськими Церквами. Згідно визначення папи
Івана  Павла  ІІ,  поняття  православний  і  католик  не  протиставні,  а
взаємодоповнюючі,  бо  ж  всі  католики  є  православними  за  вірою,  а  всі
православні  –  католиками за  любов’ю.  ІІ-й  Ватиканський Собор  засвідчив
можливість відтворення однієї християнської Церкви без зречення конфесій
від своєї обрядової самобутності.

Протестанти загалом уподібнюють християнство дереву, стовбур якого
не страждає від того, якщо на ньому з’являються нові гілочки і ще більше
нових листочків. Це, на їх думку, засвідчує його велич і здоров’я. То ж для
протестантських конфесій проблема християнського організаційного єднання
не постає як актуальна, бо ж в конфесійному різноманітті вони не вбачають
щось особливо зле.

Дисонансом  цим  міркуванням  католиків  та  протестантів  є  заяви
православних, які, визначаючи себе “чистою Церквою”, про інших говорять як
про  “Церкви  відпалих”,  церкви  в  лапках.  Діалог  з  ними  вони  вважають
неможливим, бо ж то нібито є “діалог світла з пітьмою”. І якщо в мирянському
(навіть  ієрейському середовищі)  ще  звучить  думка  про  єднання  християн,
конструюються  різні  варіанти  зближення  і  об’єднання  різноконфесійного
християнства,  то на рівні керівних церковних структур, коли з’являється у
кожного їх діяча питання: а ким я буду в об’єднаній Церкві?, як це слушно
зазначав  свого  часу  покійний  патріарх  УАПЦ Димитрій,  “про  об’єднання
Церков, про віднову їх життя, повернення їм дійсно християнського напрямку
та зведення в Єдину, святу, Соборну й Апостольську Церкву ніхто й не думає.
Немає охочих віддавати Христу його власність”.

Полишимо  без  належних  коментарів  ідею  єднання  католиків,
православних і протестантів в одну Християнську Церкву. Це – ілюзія, в яку
вірити може хіба що великий християнський утопіст. Як на нас, то нереальним
є вже навіть поєднання трьох Православних Церков України, хоч, як здається,
цього хочуть  і  владні  структури,  і  церковні  діячі,  і  широка громадськість.
Протидіє цьому не лише суб’єктивний фактор (боязнь, явна чи скрита, глав та
архієреїв Церков за можливе пониження в статусі при створенні об’єднаної
Церкви;  особа  Патріарха  УПЦ  КП  Філарета,  з  яким  за  стіл  об’єднавчих
переговорів  не  сядуть  керівники  інших  християнських  Церков;  прагнення
зарубіжних  владик  взяти  на  себе  вирішення  проблем  церковного  життя
України та ін.).

Об’єднавчому процесу протистоїть і об’єктивний фактор. Насамперед
слід  рахуватися  з  тим,  що  Українське  і  Російське  Православ’я  –  це  різні
духовно-культурні утворення, які не можна механічно поєднати. Не знати і не
враховувати це може лише невіглас в історії Українського християнства. Далі.
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Історія  світового  християнства  не  дає  прикладів  пізнішого  органічного
поєднання  його  виокремлених  Церков,  течій.  Приклад  з  утворенням
Київського Патріархату засвідчує, що там, де єднаються двоє, з’являється троє.
Слід враховувати і те, що національний інтерес Росії, зокрема її прагнення
знову  відтворити  якусь  східнослов'янську  державність,  вибудувати  на
Володимировому  хрещенні  “русский  мир”,  працюватиме  проти  розпаду
Московської  церковно-православної  імперії.  Через  розкол  в  Українському
Православ’ї чітко проглядається дія політичного чинника, який виявляється
сильнішим від канонічного, бо ж 34-й канон Вселенських Соборів визначає,
що “єпископам будь-якого народу слід знати першого серед них і визнавати
його за свого Главу”. 

Єднанню Українського Православ’я певним чином сприяє неоднозначна
й  очікувальна  з  певними  обіцянками  позиція  Константинопольського
Патріархату.  Це  виявилося  в  прийнятті  ним під  свій  омофор Українських
Православних Церков Американської Півночі, в його очікувальних діях при
одночасних  обіцянках  виконати  роль  Церкви-Матері  щодо  Українського
Православ’я,  в  опікуванні  через  УПЦ  США  парафій  УАПЦ.  Останнє
спричинює  протистояння  на  українських  теренах  на  тривалий  час
православних імперій Москви і Фанари. 

Мала б і Апостольська столиця рахуватися з тим, що не в переговорах з
Московським  Патріархатом  вирішуються  справи  Українських  Церков,  а  в
прямих контактах з  ними, бо ж очікувати якусь ефективність у вирішенні
міжконфесійних проблем в Україні від цих зв’язків не можна. До того ж, це є
явне втручання Апостольської столиці у внутрішні справи нашої країни. 

Аналіз  історії  релігії  в  Україні,  а  також нинішня релігійна  ситуація,
дають підстави для висновку, що утворення Об’єднаної Національної Церкви
на підставі визнання винятковості однієї з конфесій і згуртування навколо неї
інших християнських течій практично і теоретично неможливе. Об’єднання
наявних конфесій на якихось паритетних началах не може відбутися з багатьох
причин, зокрема: 1) жодна з християнських конфесій в Україні не є витоковою,
оскільки  Володимир  Великий  прийняв  конфесійно  ще  не  розділене
християнство; 2) час існування кожної з християнських конфесій зовсім не
співпадає з часом існування християнства в Україні; 3) поява тієї чи іншої
християнської  конфесії  –  це  не  плід  якоїсь  суб’єктивної  примхи,  а
відображення об’єктивного процесу історичного розвитку, тому й зникнення
їх чи об’єднання можуть відбутися лише на такій же основі; 4) послідовники
кожної християнської конфесії сприймають її як єдино істинну національну
релігію,  тому  це,  а  також  сформована  міжконфесійна  упередженість,
унеможливлюють масовий перехід послідовників однієї конфесії до іншої; 5)
денаціоналізовані українці, а також росіяни та віруючі інших національностей,
сприймають  як  свою  національно  незорієнтовану  УПЦ  Московського
Патріархату,  а  тому  загроза  втрати  серед  них  своїх  послідовників
перешкоджає останній повернутися до витокового Українського Православ’я;
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6)  якщо  греко-католицизм  і  український  автокефалізм  зберегли  вірність
українському православному обряду й організаційним формам життя, то УПЦ
МП діє на основі змосковленого православ’я і є українською не завдяки своїй
суті,  а  згідно  зі  своїм  територіальним  розміщенням;  7)  непоступливість  у
визначенні ідентичності ідеї вселенського християнства, яке нібито прийняв
Володимир Великий, служить перешкодою у визначенні шляхів зближення
християнських конфесій; 8) небажання керівництва християнських конфесій в
Україні  втратити  нинішні  свої  посадові  позиції  в  організаційній  структурі
новоствореної Церкви та відповідні привілеї і почесті.

Склалася  сприятлива  ситуація  для  об’єднання  двох  національних
Православних Церков України – УПЦ КП та УАПЦ. Тут вже справа була за
суб’єктивним  чинником.  Проте  цьому  протидіяла  тривалий  час  не  лише
амбітність  деяких  діячів  УАПЦ  і  підспудно  виявлена  позиція  УПЦ  КП
розглядати  процес  не  як  об’єднання,  а  приєднання  до  неї  автокефалів.
Водночас  на  перспективу  можна  було  б  вирішити  питання  Екзархату
Російської  Православної  Церкви  в  Україні.  Але  в  останньому  слово  за
Верховною  Радою  -  прийняття  спеціального  Закону  про  статус  Церков
України, які мають підпорядкування своїм зарубіжним центрам.

На  нашу  думку,  проблема  наявності  в  Україні  водночас  декількох
православних Церков і їх єднання не є вже такою актуальною і вагомою, як її
прагнуть подати і певні державні структури, і політичні сили, і церковні кола.
Її не піднімає УПЦ МП, визнаючи те, що “Українські Церкви до об’єднання
сьогодні не готові”, й виокремлена УАПЦ словами свого архієпископа Ігоря
(Ісиченка):  “Спроби  здійснити  об’єднання  політичними  методами....  внесе
тільки більший розбрат у міжконфесійні відносини в Україні, як це одного
разу  вже  сталося”.  Лише  з  боку  УПЦ  КП  постійно  звучали  заклики  до
державних органів використати свої можливості для об’єднання православних
Церков з надією, що воно відбудеться саме навколо неї. 

Але у всіх цих затурбованостях єдністю більше політики, ніж болі за
стан справ, прагнень, граючи на цих питаннях, здобути політичний капітал і
необхідність  свого  буття.  В  багатьох  західних  країнах  (в  тих  же  США)
водночас існує в ряді конфесій по декілька Церков, але держава байдужа до
цього, залишаючи вирішення проблеми можливого діалогу й об’єднання за
самими Церквами. Ратуючи за об’єднання Церков, у нас в цьому подеколи
вбачають  ледь  не  найголовніший  чинник  національного  виживання,
закріплення свого місця серед вільних народів світу, духовного відродження.
Проте це явне перебільшення функціональної ролі Церкви в поліконфесійній
країні і, до того ж, неврахування того внутрішнього духовного стану, з яким
ввійшли ці Церкви в етап національного відродження України і на що вони
здатні в цьому.

Важливо усвідомити те, що Христос не творив свою Церкву як якусь
організацію (останнє – людський витвір з волі імператора Костянтина). Відтак
Українська Християнська Церква (якщо її вже й творити)– це також не якась
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окрема  конфесія  чи  церковна  організація.  Скоріше  нею  є  вся  сукупність
християнських  церковних  виявів  українського  народу,  на  які  і  в
організаційному плані, і в плані богословському була багатою наша історія. 

Вирішуючи питання міжконфесійних і  міжцерковних відносин,  увагу
акцентують частіше на тому, що роз’єднує християнські об’єднання, зумовлює
їх  протистояння,  а  відтак  і  неможливість  поєднання  в  якісь  організаційні
структури. а між тим має бути у християн, як говорив апостол Павло, “Один
Господь,  одна  віра,  одне  хрещення”  (Ефес.  4:5).  Насамперед  треба  бути
християнином за вірою, а вже опісля християнином за конфесією, церковною
організацією. Зближення слід починати з питань, в яких немає відмінностей, а
це насамперед сприйняття Біблії в її двох Завітах як Священного писання і
визнання Символу віри як догматичної основи богословського вчення. 

Відтак у відносинах треба користуватися насамперед однією духовною
мовою – християнським світоглядом. Як відзначав ще митрополит Андрей
Шептицький, Українські Церкви вирішення своїх проблем не мають ставити в
залежність  від  порозуміння  між  собою  Риму,  Москви  і  Царгороду,  а
розв’язувати їх самостійно, працюючи на міжцерковне порозуміння в самій
Україні.  Слушною  є  також  його  пропозиція,  щоб  кожне  віросповідання
зробило такі можливі уступки, які совість дозволяє і  які не йдуть супроти
послуху його Святому Законові, супроти обов’язків Богові. Поступки ці має
виявляти Церква, а не окремі віруючі. 

При цьому актуальним є гасло: “Забудьмо!” – всі взаємні образи, кривди,
насилля. Визнаймо статус-кво всіх християнських конфесій і йдімо на діалог з
ними без будь-якої боязні чи упередженості.  Враховуючи спільність віри і
необхідність  слідування  Христовим  принципам  любові,  важливо,  щоб
християнські  конфесії  підтримували  між  собою  посестринські  зв’язки,
визнаючи той факт, що через хрещення і євхаристію “Ми одні в Христі Ісусі”
(Гал. 3:28).

 Визнання  українцем  себе  насамперед  християнином  не  є  чимось
незвичайним,  бо  ж  його  релігійна  ментальність  завжди  була  відкритою  і
конфесійно  толерантною.  До  того  ж,  це  визнання  має  і  своє  історичне
підґрунтя  у  Володимировому  хрещенні,  яке  не  було  ще  конфесійно
визначеним, знаходилося в межах загальнохристиянського світоглядного поля.

Відзначимо й те, що нині в Україні релігійний фактор загалом не працює
на її національне відродження. Якщо й прагнуть деякі християнські Церкви
прилучатися до певних державницьких акцій, то при цьому вони переслідують
скоріше свої корисливі, далекі від релігії цілі. Ще не зазнала відповідних змін
богословська  і  обрядова  практика  православних  Церков  у  відповідності  з
традиціями  Могилянської  доби,  специфікою Українського  християнства.  В
православно-церковному  житті  не  відроджується  українська  вимова
церковнослов’янської  мови,  відсутні  принципи  соборноправності  й
відкритості.
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Митрополит Андрей Шептицький застерігав, що роз’єднання українців
за конфесійним принципом “доведе нарід до повної кризи, якщо представники
Українських  Церков  не  знайдуть  способу  поєднання”.  Проте  релігійний
фактор  в  Україні  сам  по  собі  ніколи  не  був  етноутворюючим  і
етноінтегративним  чинником,  не  відігравав  ролі  визначального  засобу
національного  відродження.  Пріоритет  завжди  належав  національній  ідеї,
національним інтересам. 

Оскільки  ж Україна  є  поліконфесійною,  то  національної  єдності  тут
можна  досягти  лише  за  умови  дотримання  принципу  світоглядного  і
релігійного плюралізму. Християнські конфесії не повинні прагнути до свого
монопольного впливу на релігійно-духовне життя всіх українців, а наявні між
ними відмінності переносити на національний ґрунт, якщо вони бажають йому
служити.  Лише  сходження  до  рівня  національної  ідеї  як  пріоритетного
принципу гарантує підхід до конфесійної відмінності як чогось перехідного чи
неосновного в суспільному і релігійному процесі.

Дещо анархічний розрив архієпископа Ігоря Ісиченка із православ'ям і
входження  його  своєю  особливою  єпархією  УАПЦ  в  греко-католицизм
зразком можливого християнського єднання пракатично нічим не завершився.
Кількісно ця єпархія становила в УАПЦ десь 0,3% і в її заміну тут же з'явилася
нова з очолення нового владики, а сам архієпископ заявив про свій відхід на
спокій. Цим “вибриком” Ісиченко поставив у дещо незручні відносини УАПЦ
із УГКЦ, а саму УГКЦ в порозуміння з Апостольською столицею. Схвалення
на новопредставлених владик УГКЦ дає Папа. А як бути з Ісиченком, який
вже постає як архієпископ ? 

4. Російсько-Православна Церква України. - слуга Москви

“Все,  что  мною  пройдено,  все  вокруг  мое”:  співають  московити  в
унісон із путінівським патяканням, що там, де говорять московською мовою,
то є терени Росії, із патріархо-кирилівським вченням, що “русский мир” - це
вся територія колишньої історичної Русі. В цьому виявляється природжена
московитам  їх  експансіоністська  природа.  На  відміну  від  українців,  які
живуть  переважно  за  принципом  “моя  хата  скраю”,  а  відтак  за  своєю
психологією є інтровертами, московити, як нація, є екстравертами. Їм всього
мало. Згадаймо, де територіально зародився цей народ і пригадаймо водночас
те,  що Московії  нині належить одна шоста територій нашої планети. І  їй
знову  не  вистачає  земель.  Після  Другої  світової  війни  вони  практично,
окомуністивши, зробили своєю всю Центральну і Східну Європу, оволоділи
Балканами.  А  в  Азії,  провівши  там  так  звані  соціалістичні  революції,
відхопили  на  певний  час  Китай,  Півн.  Корею,  Монголію,  В’єтнам,  Лаос,
напіввідхопили деякі інші азійські країни. Нахрапно вдерлися в Афганістан,
щоб, дивись, нібито в чомусь допомогти афганському народові, а насправді -
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добратися до Індійського океану, а може й до іранської чи арабської нафти,
хоч своєї мають стільки, що в ній і  втопитися можна. При цьому завжди
вигадували  якісь  приводи-мотиви  захоплення,  обіцяли  багато,  а  зрештою
“привласненим” народам не давали нічого,  не  рахувалися при цьому з  їх
небажанням  мати  у  себе  цих  визволителів,  з  наявними  міжнародними
цивілізованими  нормами  і  законами  співжиття  країн.  Зброєю  вони
придушили  прагнення  до  свободи  народів  Чехословаччини  й  Угорщини,
Німеччину  поділили  спеціальною  стіною.  Московія  загалом,  як  свідчать
історики, у війнах провела 132 роки, з яких є лише шість можна назвати
оборонними. При цьому майже всіх високих московських воєначальників і
флотоводців Російська Церква оголосила святими. 

 Свій  соціальний  устрій  і  культуру  московити  завжди  подавали  як
вищий вимір розвитку світової цивілізації, хоч коли поїдеш їхніми дорогами
на  авто  за  Урал,  по  тамтешніх  їхніх  поселеннях  (а  я  доїхав  аж  до
Новосибірська),  то  думаєш,  а  чи  не  повернувся  ти  до  глибокого
середньовіччя, а то й первісності. Олюднювати треба наявне, своє питоменне,
а не хапати невідомо для чого все нові й нові території, приносячи їх жителям
біди  і  злидні.  Якщо Ви самі  вдоволені  напівтваринним за  сьогоднішніми
мірками існуванням (поїсти-погуляти-поспати і знову поїсти), то не такого
хочуть інші народи. Вони хочуть відповідати рівню людськості нинішнього
часу,  хочуть  європейських  стандартів  у  своєму  житті.  Що  ж  стосується
культури  московитів,  то  її  всіляко  підносять,  бо  ж  не  знають  світову
культуру, а тим більше сучасну. Бачимо, що успіх Росії можна виміряти лише
високими  параметрами  озброєння,  а  не  чимось  іншим,  нинішніми
цивілізаційними вимірами. 

Якось по дурному  для себе Московія допустила розвал так плеканої
нею десятиліттями Радянської соціалістичної імперії. Згадаймо, як в її гімні
співалось:  “Союз  нерушимый  республик  свободных  сплотила  навеки
Великая Русь”. Свободу при цьому вона вимірювала своїми критеріями. Тут
підійшло б українське прислів’я: “Скачи враже, як пан скаже”. Тих, хто не
скакав  за  московськими  мірками,  прагнули  у  різний  спосіб  усунути  з
московської  дороги  чи  ж  приборкати  або  уярмити,  як  в  українців  це
називають. Згадаймо наше українське буття в цьому “союзе нерушимом”. Я
не  говорю  тут  про  організоване  Комуністичною  партією  постійне
переслідування  всього  українського  під  гаслом  боротьби  з  так  званим
буржуазним націоналізмом. Під жорна цієї боротьби попадав цвіт української
нації, її  духовні носії. А згадаймо як перекроїли нашу українську історію.
Вона  вже  поставала  як  якийсь  вкраплений фрагмент  у  загальноросійську
історію, а московити при цьому виступали для нас в ролі ангелів-спасителів,
“старших братів”. Під наглядом КДБ знаходилася вся українська інтелігенція.
Пригадую, як мені прийшлося в 1976 році раптово тікати з Чернівців, де
працював  в  університеті,  щоб  не  загурчати  до  Сибіру  (бо  в  тих  роках
багатьох  туди  відправляли  на  “перевиховання”).  Опинився  в  Житомирі.
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Дякую, що мене на це надоумив потаємно один із працівників КДБ (і серед
них були порядні люди), сказавши: “Негайно подайте заяву, увільніться під
якимсь приводом і їдьте кудись. Я Вам все сказав”. То ж ми всі мали стати
московитами, забути свою національну належність, а відтак те, хто є твій
батько і мати за національністю, яка земля є твоєю батьківщиною. 

І ось тепер, коли Україна, одержавши дещо легко незалежність (Єльцин
в  такий  спосіб  підніс  “свиню”  Горбачову,  лишивши  його  президентства
Союзу), заявила про свій європейський вибір, а не орієнтацію на Митний
союз,  Московія  вдалася  до  відвертої  агресії  під  приводом  захисту
російськомовних.  Останні  нині  практично  є  всюди  на  теренах  не  тільки
України, а й в інших колишніх республіках Союзу, особливо в Прибалтиці і
Білорусі.  Певне  тому  Путінівська  влада  хоче  провести  денонсацію
Біловезької  угоди,  щоб  відкрити  дорогу  для  анексії  й  інших  територій
колишнього  СРСР,  вже  притягує  за  розвал  Союзу  того  ж  Горбачова.  А
заселяли московити терени інших народів своїми в ганебний спосіб. Так, тих
українців, яких не вдалося винищити голодом 1921-1922 років, Голодомором
1932-1933 років, Московія нищила в організованому нею разом з Гітлером
багатті, що зветься Друга світова війна. Формою винищення українства були
організовані  переселення  нашої  молоді  на  освоєння  цілинних  і
нечорноземних  земель,  освоєння  нафтових  покладів  Сибіру  і  Півночі,
будівництво БАМу та ін. Українці їхали туди, а в Україну Московія в цей час
завозила своїх. Пригадую, як в Бровари під Києвом привезли водночас десь
60-70 сімей ткаль з Іванівської області, забезпечивши їх житлом. Офіцери-
відставники  із  всієї  Союзної  Армії  після  виходу  на  пенсію  мали  право
поселятися в будь-якому українському місті (здається, окрім Києва). В такий
спосіб  відбувалося  оросіянення  наших  міст.  Так  став  майже  повністю
російським Крим. Коли туди поверталися після депортації кримські татари,
то  їх  приморські  землі  і  навіть  будівлі  вже  були  зайняті  російськими
“освободителями”.  Радили їм їхати в сухі  кримські  степи й займатися на
цьому випаленому Сонцем белебені  вирощуванням сільськогосподарських
культур.  Щоб  союзні  країни  не  мали  підприємств  завершеного  циклу,
московська влада робила так, що, образно скажу, болти вироблялися в одній з
республік, гайки – в іншій, дещо – в третій, а збиралося все вже в четвертій
чи п’ятій. Саме тому після розпаду Союзу ми одержали свої не зовсім здатні
виробництва. 

 Цю  статтю  мене  спонукало  написати  дізнання  про  відсотковий
національний  склад  суб’єктів  нинішньої  Російської  Федерації,  який  я
знайшов у книзі Е.Елбакян “Религии России” (М., 2014). Свого часу ще В.
Лєнін назвав Росію “тюрмою народів”,  переслідуючи цим мету навернути
гноблені  нації  до  участі  в  революційній  боротьбі  на  боці  його  партії
більшовиків. Але, одержавши владу, він забув про цей свій вислів і почав
розбудовувати вже “комуністичну тюрму народів”. Згадаймо, що, як реакція
на з’яву незалежної Української держави, з волі того ж “вождя пролетаріату”
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в Харкові з’являється робітничо-селянський уряд України (саме тоді Харків
здобув  статус  української  столиці,  який  чомусь і  нині  йому приписують,
лише додаючи слово “друга”). А далі війська Муравйова пішли на штурм
дійсної столиці України – столиці власне Української влади. Тут зрештою
силою була встановлена більшовицька влада, яку точніше було б йменувати
московська. І така московська влада поширилася по всіх неозорих теренах
Союзу,  бо  ж  “все,  что  мною  пройдено  все  вокруг  мое”.  Навіть  далекий
Владивосток Лєнін називав “городом нашенским”. Незрозуміло, як це місто,
на  десятки  тисяч  кілометрів  відділене  від  власне  Московії  стало
“нашенским”.  А  далі  “нашенскими”  стали  ще  й  Сахалін  і  Курили.  Ледь
Японію не захапали, не зробили “нашенскою”. Нині вже з’явилися якісь рухи
навіть  на  Алясці  з  ідеєю повернення до Московської  держави.  Московія,
виявляючи свій експансіонізм, вже в 1639 році була на Тихому океані.  В
процесі  безнастанього  захоплення  все  нових територій  з  1721 року  стала
імперією.  При  цьому  найбільшою  континентально.  При  цьому  в  ролі
духовного  окормлювача  загарбника  завжди  поставала  Московська
Православна Церква. Згадаймо принагідно, як під час захоплення татарської
Казані раптом було знайдено ікону Божої Матері,  що нібито засвідчувало
благословення нею ратних подвигів московитів. А десятки опісля на честь
цієї події було збудовано храмів. 

Подаю  ті  цифри  з  названої  вище  книги,  які  засвідчують  те,  як
московський колонізатор “освоював”, загарбницьки робив своїми завойовані
ним території різних малих народів – на Поволжі і Північному Кавказі, до
Уралу і після Уралу через велику Сибір аж до Притихоокеанських теренів, як
нищив  ті  народи,  які  постали  на  його  шляху  експансії,  як  реалізовував
програму “все вокруг мое”. То ж ось вони на 2014 рік: Адигея – московитів
(далі –м.) - 64,5%, а адигейців – 24,2%; Алтай - 57,4% м. і 30,6% алтайців;
Башкирія  –  36,3%м.  і  29,8% башкир;  Бурятія  –  67,8% м.  і  27,8% бурят;
Калмикія - – 33,6% м. і 53,3% калмик; Камчатка – 80,9% м. і 2% коряків;
Карелія – 76,6% м. і 9,2% карел; Комі – 26,2% м. і 25,5% комі: Марій Ел –
47,5% м. і 42,7% марійців; Мордовія – 60,8% м. і 31,9 мордвин, Ненецький
округ – 62,4%м. і 18,7% ненців; Удмуртія - 60,1% м. і 29,3 удмуртів; Хакасія -
80,3м. і 12% хакасів; Ханти-Мансійський округ - 66,6% м., 7,5% татар і 8,6%
(?) українців; Чукотка - 51,2% м. і 23,5% чукчів. На Сахаліні проживає лише
5,4% коряків і 84,3% москвин. Не вдалося кількісно перевершити корінний
етнос московитам в Калмикії (53,3% калм. - 33,6% м.), Якутії (45,5% якутів –
41,2% м.), Татарстані (52,3% татар – 39,5% м.), Чечні (93,5% чеченці – 3,7%
м.),  Туві  (78,5% тувинців  -  20,1% м.),  Осетії  (62,7% осетин –  23,3% м.),
Карачаєво-Черкесії  (49,8%  –  33,6%  м.),  Інгушетії  (90,9%  -1,2%м.),  хоч
спроби,  як бачимо,  збереглися.  Для євреїв більшовики прагнули створити
своєрідну  резервацію  на  Далекому  Сході,  утворивши  там  Єврейську
автономну область. Але там нині проживає лише 1,2% євреїв (певне виїхали
до Ізраїлю, а чи й не заселяли її) і 89,9% москвинів. Знаємо що десь відразу
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після революції Бєлгородщина, Брянщина, Вороніжчина, Ставропольщина і
Краснодарщина  (останні  –  це  Кубань)  були  майже  всеціло  заселені
українцями, а тепер їх завдяки асиміляційній політиці москвинів маємо в цих
областях відповідно 3,8%, 1,5%, 3,1%, 1,7% і 2,6%. Куди поділися українці з
цих територій? Можна догадуватися, що всі вони “стали” росіянами або ж, як
в Криму, “слов’янами”. Зате,  відповідаючи на рознарядку Компартії щодо
участі  українців  (переважно  молоді)  в  освоєнні  цілини,  побудові  БАМу,
освоєнні  нафтосховищ  Сибіру,  олюдненні  центрального  Нечорноземля,  а
також  “освоєння”  далеких  земель  тайги,  Притихоокеанщини  і  Камчатки-
Чукотки  засланцями-українцями,  а  чи  ж  заробітчанами,  маємо  тепер  в
Тюменській  області  6,5% наших  земляків,  в  Хабаровському  краї  –  3,4%,
Мурманській області - 6,4%, Омській – 3,7%, на Камчатці – 5,8%, в тій же
Єврейській  області  -  4,4%  (а  євреїв  тут,  порівняю,  лише  1,2%),
Приморському, Амурському і Красноярському краях відповідно 4,5%, 3,5% і
2,3% українців, на Сахаліні - 4%, в Якутії - 3,6%, у Приморському краї - 4,5%.
Українці освоювали для Росії і анексовану нею в Німеччини Прусію (тепер
Калінінградська  область).  Їх  там  4,9%.  Відтак  Московія  –  це  країна
колонізатор, якому мало своїх рідних теренів. Я тут не подаю цифри того,
скільки їх в кожній з країн, які постали як самостійні після розвалу “Союза
нерушимых”. Знаю, що в Прибалтійських країнах, Молдові їх десь 25-40%,
що приховує для них можливість нашого “кримського варіанту”. Згадаймо
так звану Придніпровську республіку, яка утворилася шляхом відтяпання від
Молдови куска її  території і  яка тепер заявляє про можливість вирішення
своєї  долі  за  Кримським зразком,  цебто перетворення в один із  суб’єктів
Російської Федерації. Тут, правда, зринає питання: чому українці, яких десь
25,  а  то  й  40  відсотків  на  теренах  і  Криму  і  Придністров’я  телячою
мовчанкою сприймають анексію Росією тих земель, де вони є господарями,
мають історичну тяглість? Скоріше тому, що засвідчують і вищі відсотки їх
розселення  по  московських  теренах,  що  вони  є  українцями  лише  за
паспортом.  А  так  маємо  або  малоросів,  які  відносять  себе  до  якогось
спільного з росіянами і білорусами “русского народа”, того, який патріарх
РПЦ МП іменує нині “русским миром”, або є просто хохлами, що живуть за
принципом “моя хата скраю”, для яких їх держава завершується тинком їх
подвір’я з коровою, свинею, огородом, фактично тварним способом життя –
поїсти і поспати. У них, на відміну від наших західноукраїнців, не проснулася
національна  свідомість,  відсутнє  україно-національне  самоусвідомлення,
кордони українства не вимірюються кордонами України, а апостолом нації не
постає Тарас Шевченко, зображення якого оздоблює, поруч з іконами святих,
оселі  дійсних  українців.  Це  велика  біда  українства  на  відміну  від  того
московства, яке в ім’я російськості ладне йти за межі своєї оселі (правда, в
цих оселях часто хоч вітром прокоти) і загарбувати чужі землі, вбачаючи в
цьому своє якесь нібито цивілізаційне покликання. Саме в ім’я цього діє й
Церква  Московського  Патріархату  Росії  на  відміну від  прислужників  її  в
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Україні,  об’єднаних  у  так  звану  Українську  Православну  Церкву,  що
знаходиться в юрисдикції Московського Патріархату. Серед архієрейського
кліру  останньої  знайшовся  лише один владика  –  митрополит  Черкаський
Софроній, який назвав Путіна бандитом, розбійником із темного лісу. Решта
не засудила агресора, а своєю мовчанкою висловила схвалення його діям. Бо
ж у нас в в Україні говорять: мовчанка – ознака згоди. Та й той же Софроній
зрештою здався: коли з'явилася можливість перейти в Православну Церкву
України, він не скористався цим і пішов засвіт вірним слугою Москви.

Мене  можуть  запитати:  чому  ви  вживаєте  термін  Московія  чи
московити? Самі ж вони себе так не називають. Я у відповідь запитаю свого
читача:  А  яка  нація  у  світі  називає  себе  прикметником?  А  тут  же  чуєш
відповідь:  “Я  –  русский”.  Тоді  я  -  український,  а  поляк  -  польський?
Розповідають, що один відомий американський діяч говорив із іншим видним
діячем з Росії, що видно було за національністю є євреєм. Перший запитав
його:  “Якої  ви  національності?”.  Почув  відповідь:  “Я.  -  русский”.
Американець тоді сказав йому: “Тоді я американський”. 

Звідки  пішло  це  йменування  своєї  національної  належності
прикметником русский. Не стану тут вникати в ті дискусії, які наявні щодо
походження самої старовинної та історичної назви “Русь”, в те, чи вона пішла
від  варягів  (приписують  їй  ще  хазарське,  литовське,  грецьке  і  готське
походження), а чи ж вона раніше була слов’янською, має слов’янський корінь
правдоподібно від річок Рось та Россава. Заглибимося в історію, в століття
існування Київської Русі як імперії, яка поширювала свої володіння далеко за
Київ. Тоді всі, хто жив у центрі цього державного утворення (у-краї, цебто в
центрі краю, звідки й, гадають, пішла нинішнє йменування нашої держави),
поставали  назва  їх  як  малоросів,  а  ті,  хто  заселяв  великі,  скажу  так  –
колонізовані, території Русі поза її цетром (у-краєм), коли їх запитували про
їх належність, заявляли: я - руський (русский нині), тобто належний до Русі.
Цісар  Константин  Порфіродний,  сучасник  княгині  Ольги,  в  середині  Х
століття  пише:  “Руська  Держава  складається  з  двох  частин:  з  Руси  та
територій поза Руссю. Ці другі не є Руссю, але до Русі належать та платять
Русі данину”. Інші – це народи, які  зродилися набагато пізніше на інших
(окрім матірних земель українців-русів) територіях колишньої Русі.

Не  стану  тут  глибоко  входити  в  історію  з  приводу  появи  назви
“Україна”. Історія говорить нам, що вона існувала задовго до того, як постала
Москва, до того, як маленька Польща могла дивитися на могутню Україну як
на  своє  пограниччя  або  висловлювати  претензії  до  українських  високо
культурних князівств.  В Іпатієвському літописі,  розповідаючи про смерть
князя Володимира Глібовича, пишуть: “О нем же Украина много постона”.
Наївними є міркування про Україну як межову землю між Європою і Азією,
країну границь у біогеографічній та антропогеографічній царинах, на межах
родини європейських народів та європейських культур. Ті,  хто творив цю
назву,  не  мислили  такими  науковими  категоріями.  Україна  –  це  не
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пограниччя  між  Європою  і  Азією.  Це  є  спотворене  тлумачення  нашої
національної  назви.  Воно  супротивне  не  тільки  історичній  логіці,  а  й
історичній правді. Україна - це наше споконвічне національне ім’я, яке має
тисячолітню давнину свого вжитку. В ньому живе зміст віків національної
історичного  життя  українського  народу.  Походження  слова  “країна”,
“Україна” чи “Вкраїна” губиться десь у темряві античного віку. Не стану тут
розглядати це в історичних свідченнях.

До  часу  Петра  І  держава,  керована  імператорами/царями
московськими,  називалася  Московією.  Лише Петро І  (а  це  початок  ХVІІІ
століття) з поради німців, які першими назвали Московію Росією, Русслянед
(Русслянд одер Москау), змінив назву своєї держави на Росія, вкравши при
цьому не лише нашу територію, яка була зрештою привласнена Московією
після поразки в 1709 році Мазепи під Полтавою, а й нашу назву. Петро І у
1713  році  пише  Василеві  Долгорукому,  послові  в  Копенгагені:  “По  всіх
видавництвах називають нашу державу московською, а не російською, а тому
постарайтеся, щоб відтепер друкували “Російська” і щоб про це всюди і по
всіх  дворах  писалось”.  У  1868  р  француз  Даламар  розсилає  по  всіх
французьких  установах  лист  під  заголовком  “Європейський  народ,
призабутий історією”. В ньому він пише, що московити та русини або руські
– це два цілком різні народи. Русини чи рутени раніше мали ім’я русинів і
руських. Москвини присвоїли собі їх назву, щоб надати собі видимі права
керування цим народом та  зробити їхню історію своєю. На географічних
картах етногеографічна територія  Україна називалася  Україною, а  Московія
зветься  Московією,  а  не  Руссю  і  не  Росією.  Поступово  назва  Московії
замінюється Росією. До кінця ХVІІІ століття в Європі ще вміли відрізняти
Русь від Московії. У 1754 році французький функціонер Франсуа Дран до
короля  Людовіка  ХV  пише,  що  Московію  можна  ослабити  за  участю
України, що Україна - це найурожайніша країна в світі, займає центральне
місце між Трансильванією, Польшею та Кримом і є бар’єром проти “русских
варваров” (так зве московинів), татар і  турків. У доповідній французького
міністра Вержена 1860 року йдеться про те, що “український народ тепер
уярмлений  “русским”  (цебто  московським)  та  що  “руські”  проводять
політику гноблення і нищення свобод України. Українська нація абсолютна,
інтелігентна  і  культурна.  Відтак  багато  зусиль  прийшлося  прикласти
московській владі,  щоб вчинити в світовій громадській думці сформувати
сприйняття України як незначної провінції Російської імперії, щоб замість
вживаної народної національної назви називати українців малоросами. 

 Більше того, москвини не мали своєї давньої історії, бо ж вони, як нині
з’ясовується, не були власне й слов’янами, а якимсь поєднанням далеких від
слов’янства північних і східних етносів. Взявши до йменування своєї країни
назву  Русь,  москвини  далі  вкрали  й  історію  цієї  країни,  приписали  її
Московії. Відтак Аскольд і Дір, хрещення Русі за князя Володимира, літопис
Нестора  “Повість  врем’яних  літ”  і  все  наступне,  навіть  митрополитство
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Петра  Могили  і  Києво-Могилянська  академія,  стало  елементом  історії
Російської  імперії.  То  ж  своє  злодійство  москвини  виявляли  не  тільки  в
крадіжці  назви,  крадіжці  територій  і  перетворенні  їх  в  “нашенскі”,  а  й  в
спосіб крадіжки історії, наших знаменитостей. Так, хрещення Русі 988 року
стало  привласненим  Московією.  Навіть  відзначення  1025-річчя  цієї  події
Московська Православна Церква у 2013 році  розпочала з  Москви,  а  не з
Києва. 

 В  означений  вище  спосіб,  замість  своєї  національної  належності
москвини, стали самойменуватися “русскими”, а нас, як це вони твердять,
відсунули нібито  на  належну нам “окраину”.  Не  визнаючи правомірність
цього присвоєння, автор статті йменує їх їхньою ж вихідною назвою.

5. Технології руйнування конфесійної ідентичності

У  релігієзнавчому  дискурсі  зростає  інтерес  не  тільки  до  процесів
формування,  стійкості,  конструювання,  віднайдення  релігійних  та
конфесійних ідентичностей, але й щодо їх втрати, трансформації, несталості,
деконструкції, кризи, руйнації. Нам цікаво поглянути на процес руйнування
ідентичностей  як  деяку  соціальну  технологію,  тобто  цілеспрямовану,
сплановану,  відпрацьовану діяльність,  націлену на руйнацію ідентичностей
певної  соціальної  спільноти  чи  особи  (на  противагу  стихійному  розпаду
ідентичностей, що відбувається, припустимо, внаслідок зміни соціокультурних
умов, етнічної асиміляції тощо). 

Провідними технологіями сучасності стають вже не стільки технології
стратегічного прогнозування та проектування майбутнього (надпопулярні  в
минулому столітті), скільки геополітичні технології творення й пере-творення
соціальних  суб’єктів  та  маніпуляції  ними.  А  формування/деформування
ідентичності  суб’єктів (цивілізаційної,  соцієтальної,  національної,  релігійної
тощо) є важливою складовою таких технологій. 

Попри  різні  визначення  й  підходи,  варто  виділити  кілька  спільних
уявлень,  що  поєднують  дослідників  цієї  проблематики.  По-перше,  те,  що
висунута суб’єктом застосування соціальних технологій мета може бути надто
далекою від  реальних потреб  та  інтересів  об’єкту впливу (індивідів,  груп,
спільнот,  електорату,  громадян  та  ін.),  нести  як  соціотворчий  так  і
соціоруйнівний зміст. По-друге, спільним є уявлення про соціальні технології
як єдність двох основних компонентів: певних проектів,  цільових програм,
переліку  процедур  і  операцій  (1)  та  системної  практичної  діяльності  у
відповідності до цих проектів (2). По-третє, зазвичай підкреслюється м’який,
несиловий характер соціальних технологій,  котрі розглядаються як сучасна
альтернатива відверто-репресивним, насильницьким засобам, такий собі вид
“м’якої влади” (“soft power”, що, власне, і актуалізує первісний зміст грецького
“техне”  як  мистецтва,  майстерності,  вміння  –  тобто  мистецтва  досягти
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висунутої  цілі  несиловим  шляхом).  І,  звісно  ж,  соціальні  технології
застосовувалися  в  різні  історичні  часи  як  апробований  досвід  керованого
політичного,  релігійного,  ідейного  впливу  задовго  до  виникнення  самого
терміну.

Підкреслимо, що сучасні соціальні технології – це не тільки технології
цілеспрямованого  впливу  на  людину,  групу,  спільноту,  масу,  організацію,
інститут,  але  й  технології  опосередкованого  управління  ними,  маніпуляції
суспільними  настроями  і  громадською  думкою.  При  тому  управління
незрівнянно  ефективнішого  за  директивний,  адміністративно-розпорядчий
примус, позаяк задіяно механізми впливу на внутрішню мотивацію соціальної
поведінки.  Майстерність  таких  технологій,  зрештою,  і  визначається  тим,
наскільки  вони  здатні  конструювати  бажану  поведінку  суб’єктів,  котрі
сприйматимуть свої дії як свій власний вибір і власне бажання, а нав’язані ідеї
і цінності – як свої власні переконання. Саме тому при дослідженні сучасних
соціальних технологій важливо виділяти їх різні компоненти: спрямовані на
переконання,  раціональну  аргументацію  (ідеологічний);  на  контроль  за
створенням і наповненням інформаційного середовища (інформаційний); на
психологічну маніпуляцію людьми, формування потреб і мотивацій, вплив на
підсвідомість тощо (психологічний). 

У цій оптиці технології руйнування конфесійної ідентичності постають
як комплекс дій, ресурсів, засобів, впливів з метою цілеспрямованої деструкції
існуючої конфесійної ідентичності індивідів і спільнот та заміни її інакшою
(іншоконфесійною, іншорелігійною або нерелігійною) ідентичністю.

Розглянемо  з  метою  зацікавленого  обговорення  кілька  класифікацій.
Перш  за  все,  за  суб’єктом  застосування  відповідних  технологій  можна
виділити:

1) Релігійні технології, суб’єктом застосування яких стає певна релігійна
інституція (наприклад, церква), релігійна організація, релігійна група (громада,
спільнота),  або  вірянин.  Спектр  релігійних  суб’єктів  може  бути  доволі
широким  –  від  тих,  що  уособлюють  домінуючі  чи  державні  конфесії,  до
представників  репресованих  чи  маргінальних  конфесій.  Такі  технології
спрямовані  переважно  на  нав’язування  власної  релігійної/конфесійної
ідентичності; активне залучення, інтеграцію неофітів у релігійні громади.

2) Державно-репресивні технології, суб’єктом яких є держава, її органи,
інститути, уповноважені особи. Такі технології можуть бути спрямовані як на
заміну  однієї  релігійної  ідентичності  іншою  (наприклад,  навернення  до
державної церкви), так і на цілковите руйнування релігійної ідентичності на
користь  ідентичності  нерелігійної/атеїстичної;  примусову  трансформацію
світоглядно-ціннісних  орієнтацій  індивіда  або,  принаймні,  його  зовнішньої
соціальної поведінки. Останнє століття подає чимало прикладів застосування
таких технологій: від СРСР, Китаю, Північної Кореї до Афганістану, Єгипту,
Лівії, Туреччини, Російської Федерації тощо.

Так,  дослідження  Pew  Research  Center  “Global  Uptick  in  Government
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Restrictions on Religion” вже п’ятий рік поспіль фіксують зростання політики
обмеження релігії  з боку державних інституцій у 198 країнах світу. Частка
країн з “високим” або “дуже високим” рівнем державних обмежень релігійних
переконань  та  культової  практики  зросла  у  2016  році  до  28  %.  Замість
всесвітнього  культурного  обміну,  діалогу  культур  і  релігій  спостерігаємо
щодалі радикальніші релігієфобні соціальні програми: від політичних проектів
“де-ісламізації”  європейських  країн  (по  суті,  розроблених  технологій
обмеження  приросту,  повноцінного  функціонування,  релігіє-виявлення
мусульманських спільнот) до політики “де-християнізації” в Індії, Непалі, на
Філіппінах чи Шрі-Ланці.

3) Позадержавні, кластерні технології, суб’єктом яких є взаємопов’язані,
мережеві  структури  різного  типу:  політично-опозиційні  угрупування,
воєнізовані  формування,  або  ж  громадські  організації,  культурно-
просвітницькі кола, наукові та білянаукові асоціації тощо. Вони діють з різною
метою: відродження національних церков або давніх етнорелігійних традицій,
захисту національних інтересів, пробудження національної свідомості, або ж
радикалізації релігійних груп. Вище згадуване дослідження PRC доводить, що
значну  частку  серед  суб’єктів-рестрикторів  складають  угрупування  та
організації,  котрі  є  носіями  радикально-націоналістичних  переконань  і
закликають до придушення чи навіть усунення певної релігійної групи в ім’я
захисту основної етнічної або релігійної спільноти, яка нібито перебуває “у
небезпеці”,  “під  загрозою”,  “атакованою”  тощо.  Західний  неолібералізм
невпинно здає  свої  позиції:  вже  третина  європейських  країн  (33%)  мають
партії та рухи, які вимагають протидії приросту певних конфесій. 

4)  Вочевидь,  в  окрему  групу  треба  виділити  медіа-технології,  що
втілюють  інформаційно-сугестивний  уплив  множинних  суб’єктів
медіапростору.

У  свою  чергу,  серед  широкого  кола  власне  релігійних  технологій
руйнування конфесійної ідентичності (група 1) можна вирізнити наступні:

• місіонерські,  специфіка  яких  полягає  в  руйнуванні  традиційної
етнорелігійної  ідентичності  та  заміні  її  релігійною  ідентичністю
глобального, універсального типу (навернення в християнство чи іслам).
Звісно, наслідком спрямованої місіонерської роботи стає не цілковита
деструкція старої ідентичності, а феномен двовір’я, мікс традиційних і
новонакинутих вірувань;

• прозелітичні, специфіка яких полягає у витісненні старої конфесійної
ідентичності на користь ново-конфесійної (навернення православних у
греко-католицизм  чи  протестантські  конфесії),  залучення  до  нової
церковної структури та інакшого релігійного середовища;

• вербувальні, спрямовані на руйнацію будь-якої існуючої ідентичності
заради  формування  відчуття  належності-залежності  до  певної  групи
одновірців  чи  однодумців  (харизматичного,  сектантського,
ескапістського тощо типу).
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Повторимо, що релігійні технології (зокрема місіонерські) формувалися
та  відпрацьовувалися  задовго  до  того,  як  вони  були  осмислені  саме  як
соціальні  технології.  Якщо  ранні  релігійні  технології  ґрунтувалися  на
умовлянні, переконанні, перевихованні, лукавстві, чудесах, визиску, а то й на
примусі, то нинішні – активно використовують інші засоби масового впливу –
інформаційний  пресинг,  сугестію,  агресивну  пропаганду,  візуальні  атаки,
виробництво  нових  символів  і  симулякрів.  Сучасні  медіа  й  інформаційні
засоби дозволяють “перекодувати” свідомість, підмінити історичну пам’ять,
нав’язати нові ціннісні орієнтації, нашарувати нову ментальність.

При  цьому  деструкція  релігійної  ідентичності  постає  як  важлива
складова  геополітики:  зумисної  руйнації  племінної,  етнічної,  національної,
культурної, цивілізаційної ідентичності, зламування ментального коду нації, а
відтак  –  її  дезорганізації,  штучного  прискорення  процесу  асиміляції,
ослаблення  здатності  спротиву  зовнішній  агресії,  втручанню  у  внутрішні
справи суверенної держави.

Сучасні  соціальні  технології  руйнування  ідентичності  обов’язково
включають кілька базових етапів-кроків. 

Першим кроком є розхитування базових підвалин існування особистості,
трансформація її звичного середовища і способу буття, девальвація усталених
цінностей  і  розпад  традиційних  життєвих  орієнтирів,  розрив  із  минулим.
Розгублена,  дезорієнтована,  “втрачена”  особистість  стає  пошукачем  нової
ідентичності,  а  відтак  і  зручним  об’єктом  для  підготовлених  зовнішніх
впливів. 

Другим  кроком  стає  цілеспрямована  “ізоляція”  особи  від  простору
колишніх  соціальних  відносин  і  зв’язків,  референтних  груп  і  звичних
колективів.  Аби  деконструювати  наше  відчуття  ідентичності,  важливо
прибрати  постійні  нагадування  про  те,  хто  ми  є.  Якщо  перший  крок  є
нанесеним  ударом  по  “Я”-концепції,  то  другий  прямо  загрожує  “МИ”-
почуттям. Ізоляція в інформаційно-технологічну епоху набула нових методів:
переривання  звичних  каналів  зв’язку,  контроль  за  інформаційним
середовищем, блокування доступу до звичних у минулому або альтернативних
джерел інформації, варварське руйнування, нищення, осквернення культурних
та релігійних об’єктів, спотворення історичної пам’яті та ін. [The destruktion of
cultural and religious sites /Електронний ресурс/. Режим доступу: https // www.
ohchr org /EN/]. 

Третім кроком стає політика “виснаження”. Йдеться про створення й
штучне підтримання несприятливих, виснажливих для особистості умов, які
потребують надмірних душевних і фізичних зусиль, перетворюють життя на
шерегу  постійних  випробувань  (криза,  війна,  бідність,  переслідування,
залякування,  загрози  безпеці  та  ін.).  Наслідком  стає  дистанціювання  від
минулого, болісне відчуття розриву між колишнім і теперішнім буттям. 

У  сукупності  всі  попередні  компоненти  обумовлюють  створення
специфічної екзистенційної та соціальної ситуації, в якій людина відчайдушно
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прагне знайти себе, нові життєві сенси і якусь надію на інакше майбутнє.
Нарешті,  четвертий крок – контрольований “клапан виходу” емоцій і

накопиченого  невдоволення;  дозволений  спосіб  компенсації  і  розрядки
фізичної і душевної напруги (видовища, розваги, релігія, алкоголь тощо) та
чіткий орієнтир для самоствердження і запитаної соціальної інтеграції. У разі
контролю  над  релігійною  ідентичністю,  йдеться  про  забезпечення
харизматичної  діяльності  однієї  домінуючої  конфесії,  позаяк  всі  інші,
заборонені чи маргінальні, вимушені припинити свою активність або вдатися
до катакомбного способу існування. Тим закладаються основи моделювання
нового  типу  ідентичності,  бажаного  для  технолога-маніпулятора.  В  світі
щоденних випробувань слабкої,  розгубленої,  втраченої  людини з’являється
новий вчитель, лідер, духовний отець, наставник із готовими рецептами, що
робити, у що вірити, на що сподіватися. Він втішає і повчає, пропонує новий
порядок і дисципліну, вказує приклад дій і  нові орієнтири, і,  разом з тим,
суворо  карає  за  відхилення  чи  порушення  нового  порядку.  Отримуючи
перспективу нової групової ідентичності, нової референтної групи з чіткими
цінностями, віруваннями, нормами тощо, особа у базовій потребі соціального
інтегрування, як вірусом, заражається новим способом думання і дій. 

Нова  конфесійна  ідентичність  поставатиме  відтак  як  безкінечно
триваючий  проект,  що  здійснюється  засобами  різних  медіа,  соціальних
інститутів і політичних груп. Феноменологічно вона є суб’єктивним досвідом
переживання  віднайденої  спільнотності,  множинною  проекцією
індивідуального чи колективного несвідомого. У підсумку нова ідентичність,
накинута замість зруйнованої, являтиме собою здатну до змін, суперечливу,
фрагментарну, гібридну, штучну конструкцію. 

Виглядає на те, що слабким боком застосування подібних технологій є
зворотність їх наслідків.  Адже їх успішність залежить від безперервності  і
нарощування технологічного впливу на свідомість і поведінку вірян. У разі
переривання  такого  впливу,  ослаблення  чи  поразки  суб’єкта  впливу,  як
показує  історичний  досвід,  можливе  швидке  відновлення  втраченої
ідентичності, ре-ідентифікація вірян. Добрим прикладом для цього є новітня
історія Української Греко-Католицької Церкви.

Технології  руйнування  ідентичності  стають  вагомою  складовою
сучасних  гібридних  воєн  і  стратегемою  несилової  експансії;  коли  зміна
цивілізаційної, конфесійної, культурної, національної ідентичності населення
стає умовою геополітичної перемоги. В цьому контексті проблема збереження
національної й релігійної ідентичності  в Україні сягає рівня національної і
суспільної безпеки. Модерний православний фундаменталізм у своїй експансії
все  виразніше  набуває  ознак  технологізації.  Ідеологема  “русского  мира”
увиразнила  не  стільки  пошуки  соціальної  доктрини  буття  РПЦ  в
глобалізованому світі,  скільки спробу  здійснення  масштабного  соціального
проекту – творення російсько-мовного, російсько-комунікативного, російсько-
культурного,  російсько-православно-ментального,  Росіє-залежного
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цивілізаційного  простору;  назагал  –  російськості  як  наднаціональної
ідентичності.  У  цій  доктрині  немає  місця  для  української  ідентичності,
Української Церкви і Українського Православ’я.

РПЦ діє як добре фінансований і зорганізований політичний інститут,
активність якого спрямована на денаціоналізацію українства, дискредитацію
Українських Церков, усунення з релігійного ландшафту України національно
орієнтованих конфесій (Русский мир” патріарха Кирила не для України. -К.,
2014.  -  С.127).  “Немає  сумнівів,  -  висновують  дослідники  Національного
інституту стратегічних досліджень, - що причиною брутальних звинувачень…,
адресованих  УГКЦ та  УПЦ КП,  є  суспільне  значення  цих  церков,  а  їхня
дискредитація  спрямована  на  ураження  релігійної  складової  національної
самоідентифікації” (Світова гібридна війна: український фронт. Монографія. -
Харків,  2017. - С.  255]. Наступ на етноконфесійну ідентичність є одним із
проявів  гібридної  агресії:  пропаговані  ідеї  штучності  української  мови,
фальшивості  української  історії,  фіктивності  української  нації,  заперечення
онтологічного статусу українства як такого найміцнішим чином сполучені з
риторикою “розкольництва” Українського Православ’я.

І насамкінець. Технології деструкції ідентичностей нині спираються на
ґрунтовні  теоретичні  розвідки.  Виняткову роль у розробці,  застосуванні  та
оцінюванні ефективності таких технологій відіграють соціогуманітарні науки,
щонайперше.  -  соціальна психологія,  соціологія,  культурологія,  етнографія,
лінгвістика,  а знедавна - і  релігієзнавство.  Наука про релігію, повторюючи
шлях  своїх  попередниць,  опинилася  на  межі  зіткнень  наукового  інтересу,
професійної етики і зисків політично-інструментального використання. 

6. Міжконфесійний діалог через подолання упереджень

Міжконфесійний  діалог,  який  ведеться  останніми  десятиліттями,
переживає  різні  фази  розвитку:  від  оптимістичних  очікувань  його
успішності до песимістичних настроїв його безперспективності. Є підстави
як для першої, так і для другої позиції. Але яке б майбутнє не чекало на
цей  діалог  –  ледь  помітне  жевріння  чи  вражаючий  розквіт  –  на  заваді
завжди  стоятимуть  спотворені  нашими  бажаннями  і  світоглядом,
ерудицією і досвідом спотворені чи прозорі уявлення, що отримали назву
стереотипів,  про  учасників  цього  діалогу.  Оскільки  діалог  католиків  і
православних  є  чи  не  найбільш  драматичним,  пов’язаним  із
особистостями,  котрі втягнуті  в цю тривалу розмову, опертим на безліч
несприятливих обставин, то його успіх – за умов взаємного сподівання на
останній  -  залежить  від  того,  чи  вдасться  подолати  століттями
напрацьовані  хибні  погляди,  оцінки,  відношення  між  Католицькою  і
Православною  Церквами,  між  католиками  і  православними (Pickering,
Michael. Stereotyping and Stereotypes // Blackwell Encyclopedia of Sociology.
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Ritzer,  George  (ed).  Blackwell  Publishing,  2007  //  Blackwell  Reference
Online  //  http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?
query=Pickering%2C+Mich ael.+Stereotyping+and+Stereotypes).

Так  природно  складається,  що  все  наше  життя  пов’язане  із
формуванням  і  функціонуванням  стереотипів,  які,  з  одного  боку,
систематизують та узагальнюють уявлення про світ, допомагаючи людині
адекватно сприймати та інтерпретувати буття, а з іншого – консервують ці
уявлення, що іноді заважає людині вписатися в нові умови життя. Історія
породила  чимало  релігійних  стереотипів,  завдяки  яким  відбулося
конституювання  і  збереження  етносів,  націй,  релігійних  спільнот,
конфесій.  Разом  з  тим  неконтрольоване  панування,  а  особливо
використання  цих  стереотипів  в  теорії  і  практиці  суспільного  та
індивідуального  буття,  призвело  до  ускладнень  у  функціонуванні
етнорелігійних спільнот, до їх боротьби і навіть руйнації, в результаті чого
зникли одні й з’явилися інші етноси, нації, релігії і Церкви. 

Реальність  суспільства,  в  якому  ми  живемо,  наповнена  безліччю
стереотипів  -  етнічних,  політичних,  гендерних,  вікових,  культурних,
мовних,  релігійних,  які  заважають  набуттю  новітньої  ідентичності  як
колективним,  так  й  індивідуальним  суб’єктам.  Стереотипи  виникають,
закріплюються,  функціонують,  знищуються,  відроджуються  і  на
буденному, і на теоретичному рівнях. Вони тісно пов’язані із міфами - і не
тільки  історичними,  але  й  сучасними  (соціальними,  культурними,
етнічними, релігійними тощо). На відміну від останніх, які є колективною
формою  узагальненого  відображення  дійсності  у  вигляді  чуттєво-
конкретних персоніфікацій і олюднених істот, що існують у свідомості як
абсолютно реальні, стереотипи, будучи своєрідним способом уявлення про
інших людей та їх оцінки у фіксованих і негнучких термінах, базуються на
певних  характеристиках  тих  чи  інших  груп  людей,  певним  чином
сприйнятих  особливостей  останніх,  виходячи  з  вузьких  припущень  про
їхнє  походження,  національність,  расу,  темперамент,  здатність  до
мислення чи праці тощо. 

Не зупиняючись на причинах і механізмах формування стереотипів,
що  само  по  собі  могло  б  стати  цікавим  дослідженням,  зазначимо,  що
стереотипи  виникають  внаслідок  взаємодії  -  випадкової  чи  регулярної,
одномоментної чи постійної. - різних етнорелігійних спільнот. Більшість
стереотипів  –  історичного  походження:  подія,  що  колись  відбулася  і
вплинула  на  формування  якогось  враження,  тягнеться  шлейфом
позитивних чи негативних споминів і накладається на уявлення сучасного
покоління.  Стереотип – це форма спрощення чи перебільшення якихось
ознак  групи  людей,  що  подається  стисло,  небагатослівно,  у  вигляді
короткого  умовисновку.  Саме  тому  частіше  всього  стереотипи
розуміються як узагальнена перцепція перших вражень про якусь групу,
яка  вирізняється  своєрідною,  незвичною,  іншою  поведінкою,  думками,
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мовою.  І  саме  в  такій  якості  вони  можуть  спровокувати  упередження,
фальшиві  припущення  щодо  національних  або  релігійних  ознак  певної
групи  людей.  Стереотип  може  існувати  у  вигляді  спрощеної  концепції,
вульгаризованої думки або уяви, невідповідного дійсності зображення про
якісь спільні для певної групи ознаки. Стереотипи частіше всього мають
негативну конотацію, але є багато і позитивних стереотипів стосовно тих
чи інших груп людей. Є стереотипи, які  притаманні тільки якійсь одній
культурі, циркулюють серед якогось одного народу чи групи людей, а є й
такі, які присутні в багатьох культурах, переходячи з культури в культуру. 

Всі  ці  короткі  характеристики  стосуються  і  сучасних  українських
релігійних стереотипів, переважна більшість яких також родом з минулого.
Напрочуд  життєвими  виявилися  стереотипи,  сформовані  ще  в
дорадянський  період,  зокрема  про  єдність  трьох  братніх  слов’янських
народів  та  їхню  генетичну  православність,  про  прозелітичність
католицизму та його ворожість щодо незахідних народів та некатоликів,
про  наявність  особливої  Східної  політики  Ватикану,  метою  якої  є
знищення  православ’я  та  вселенське  панування,  про  чужість
протестантизму  духові  народу  та  його  традиціям,  зокрема  про  їх
сектантськість  та  аполітичність,  яка  виявлялась  в  нібито
антидержавницьких  (антиімперіалістичних,  антиросійських)  настроях
протестантів.

Досі  впливовими  є  радянські  стереотипи,  зокрема  про  духовну
спільність  та  безрелігійнсть  нової  історичної  спільноти  людей  –
совєтського народу, в т.ч. й належного до неї українського, атеїстичність
його  духовних  лідерів  (Т.Шевченка,  Л.Українки,  І.Франка).  Уява  про
релігію  як  недовговічний  “духовний  дурман  і  поработитель”  будівника
комунізму  доповнювалася  нав’язаними  образами  віруючих  людей
досоціалістичних епох, церква поставала як спільнота осіб похилого віку,
неосвічених,  відсталих.  Уніати  сприймалися  як  зрадники  українського
народу  та  слуги  Ватикану,  протестанти  -  як  посіпаки  американського
імперіалізму, мусульмани як вороги християн, які готові знищити все, що
не  відповідає  цінностям феодальних суспільств,  іудеї  як  ритуалісти,  які
бездумно виконують обряди,  віруючи в силу мертвих істин,  які  винні в
розіп’ятті Ісуса Христа тощо.

Але  й  в  пострадянську  епоху  виникло  і  закріпилося  в  свідомості
сучасної людини чимало стереотипів щодо релігійної сфери, зокрема про
вроджену релігійність  українця,  яка  переважає  за  своїм  рівнем всі  інші
народи,  про  його  архетипову  православність,  естетичну  залежність  від
східного  християнства,  нездатність  до  раціонального  сприйняття
надприродного, про особливу прив’язаність до обряду, традицій і звичаїв,
про ненависть Богдана Хмельницького і козаків до католиків та іудеїв, про
русифікацію  галичан  з  боку  РПЦ,  про  межовість  України  між  різними
країнами  та  народами,  а  відтак  культурами  і  типами  духовності,  про
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особливу місію бути містком між між православ’ям і католицизмом тощо.
Кожний із  згаданих  висловів  не  може вважатися  абсолютно істинним і
переконливим:  виникає  багато  застережень,  уточнень,  пояснень.
Незважаючи на це, можна виокремити найпоширеніші нині в українському
суспільстві стереотипи.

Активно  експлуатуються  в  сучасній  Україні  стереотипи  щодо
католиків. Серед існуючих у масовій свідомості уявлень про католицизм,
католицьку церкву знайдемо і такі, що продуковані буденною свідомістю, і
такі,  що закріплені  в  суспільній  свідомості  у  вигляді  концепцій,  теорій,
ментально-конфесійної  норми.  Переважна  більшість  антикатолицьких
стереотипів  є  наслідком  православної  творчості.  Щоб  дізнатися  про
циркулюючі нині стереотипи щодо католиків, достатньо ознайомитися із
православною  літературою,  заглянути  на  будь-який  православний  сайт,
почитати інформаційні повідомлення про міжцерковні зустрічі, послухати
інтерв’ю будь-якого православного ієрарха. 

Своєрідним  переможцем  у  народному  негативному  сприйнятті
католиків  може  бути  функціонування  в  певних  колах  самого  слова
“католик”, походження якого “любителі” останніх виводять від слова “кат”
(укр., як пояснюється для неукраїномовних, “палач”). “Католик” намертво
приріс  до  “поляка”,  і  якщо  немає  як  причепитися  до  сучасного  поляка
(дружній  сусід,  який  підтримує  Україну),  пам’ять  всяк  посилається  на
історичного  –  пана,  гнобителя,  нищівника православ’я  тощо.  Зрозуміло,
що після таких потрактувань католицизму та їх носіїв важко віднайти в
Україні людину, а тим більше православну, яка б вважала католика братом.
Нелюбов до католиків у переважної  більшості  українців  невмотивована,
якась  підсвідома,  нічим  не  аргументована,  хіба  що  задавненими
сумнівними  історичними  аргументами,  закріплена  традицією
антикатолицької радянської пропаганди. І  досі  зберігаються - як релікти
народної творчості та комуністичної ідеології - негативні висловлювання
про Папу Римського, католицьких монахів, їх підступність у намірах і діях
щодо українців. Як заноза в свідомості багатьох українців сидить враження
про Ватикан як центр клерикального антикомунізму і “оголтелой борьбы”
проти СРСР, як натхненника холодної війни проти соцтабору, як надійну
опору  капіталізму  та  імперіалізму,  як  організатора  “крестового  похода
против  коммунизма”  тощо.  Посилені  завзятою  антирелігійною
пропагандою  КПРС  дореволюційні  православні  стереотипи  щодо
католиків стали чи не основною перешкодою для місіонерської діяльності
римо-католиків в Україні на початку 90-х років м.ст., для відновлення тих
нечисельних громад, які існували в часи Російської імперії.

Найяскравіше антикатолицькі установки культивуються в сучасних
біляправославних  інституціях,  братствах,  рухах.  Навіть  в  середовищі
освічених людей відкрито маніфестується чужість католицизму культурі і
ментальності  українського  народу.  “…Православ’я,  яке  ніколи  не
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“відколювалося”, а є істинним продовженням заснованої Христом Церкви,
зберегло найповніше дух любові Христової…”, - пише Олександр Яровий,
кандидат філологічних наук у статті “Два різні добра. Уявлення про добро:
східна  та  західна  перспектива”  [Див.:  http://pravoslavye.org.ua/index.php?
action=fullinfo&r_type=&id=8487]. 

Навіть поверхове знайомство із деякими джерелами дає можливість
узагальнити  стереотипові  уявлення  про  Ватикан  і  Католицьку  церкву.
Ватикан  звинувачують  в  тому,  що  він  вважає  весь  світ  місіонерським
полем для  католицької  церкви,  що він  не  рахується  з  тим,  що існують
території,  які традиційно складають юрисдикцію помісних православних
церков. Заявляється, що католицька експансія і прозелітизм – суть східної
політики Ватикану, направленої проти православних народів. Вважається,
що Ватикан розмиває кордони канонічної території православ’я, претендує
утвердитися на Сході, духовно підпорядкувати собі потенційних віруючих
православних християн. Ватикан, говорять, конкурує на чужих територіях
із автохтонними християнськими церквами, а головно - з православними.

Переважну більшість українців переконують в тому, що католицький
Захід вороже налаштований щодо православного Сходу, а відтак будь-які
ініціативи  переговорів,  діалогу,  екуменічні  заходи  сприймаються
громадською думкою як єресь, яку поширюють католики, що хочуть під
своє крило зібрати всіх християн і стати над ними.

Безумовно,  завдяки  присутності  РКЦ  в  незалежній  Україні,
зростанню  кількості  її  громад,  діяльності  католицьких  орденів  і
священиків  думка  про  католицизм  істотно  змінилася.  Ті,  які  уважно
спостерігають  за  релігійним життям в  державі,  відзначають  руйнування
багатьох  стереотипів,  особливо  на  Заході  України,  де  налагоджена
солідарна  співпраця  різних  конфесійних  громад.  Схід,  зокрема
Дніпропетровськ, Харків, частково Південь, зокрема Одеса, зустрілися із
складнощами у повернені культових споруд, що історично належали РКЦ.
Не  останню  роль  у  конфліктах  зіграли  соціальні  установки  тих,  хто
знаходяться в полоні певних стереотипів щодо РКЦ і перебуває при владі.
Тут панує думка про генетичну чужість католицизму духовності  народу
всупереч  зростанню  кількості  віруючих-католиків  і  появі  все  нових
католицьких громад.

В  українському  суспільстві  особливо  популярними  є  антигреко-
католицькі стереотипи. Греко-католикам дістається і за те, що вони надто
релігійні,  і  за  те,  що  виразно  національні.  “Уніат”,  як  і  “бандера”,  до
сьогодні  в  окремих  регіонах  України  звучить  як  образа.  Уніатство
тривалий час вважалося ганебним дітищем Ватикану, змовою польських
панів  проти  українського  народу,  засобом  окатоличення  і  ополячення
українців.  Уніати  подавалися  слугами  австрійського  та  польського
магнатства,  духовними  наставниками  українських  буржуазних
націоналістів.  Персональним нападкам піддавалися митрополити Андрей
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Шептицький  і  Йосиф  Сліпий  за  їхні  антирадянські  настрої.  Вкрай
негативні  стереотипи  щодо  греко-католиків  поширені  переважно  в
незахідних областях України. Ще й нині в друкованих ЗМІ, і в Інтернеті,
особливо московсько-православних, можна віднайти тисячі провокативних
висловлювань,  подібних  тим,  які  живуть  в  інтернет-форумах  та
коментарях: “цель униатов - полное уничтожения Православия. Поэтому
срочно нужно топить всех униатов в Днепре” (Валерий), “Украина должна
быть православной, поэтому всех католиков, псевдо, греко и пр. - чемодан,
вокзал, Магадан” (Игорь).

Процес  подолання  стереотипів  –  надто  складний  і  тривалий.
Найскоріше  звільнитися  від  негативного  сприйняття  греко-католиків,
незважаючи на масштабну пропаганду радянської влади, вдалося Галичині,
де  за  життя  одного  покоління  (1946-1989)  радянська  влада  сформувала
проти уніатів як впливову православну громаду, так і вільнодумчий альянс
інтелігенції. Після виходу з підпілля УГКЦ за ці майже 30 років повністю
відродила  свою структуру,  інституції,  парафії.  Правда,  збереглися  деякі
складнощі  в  утвердженні  греко-католиків  в  центральних,  південних  і
східних  областях  України.  Можна  як  анекдот  згадувати  питання
представників  Севастопольської  міської  ради:  “А  греко-католики  –  це
християни?”  чи  невирішеність  питання  про  надання  дозволу  побудови
греко-католицьких храмів в Луганській та Харківській областях, бо ж вони
не християни. В умовах державного визнання принципу свободи совісті та
віросповідань останнє виглядає надто дивним. Нічим іншим, як засиллям
застарілих релігійних стереотипів такі речі пояснити не можна. На відміну
від  Галичини,  де  антиуніати  використовують  конфесійні  та  історичні
аргументи  на  захисті  своїх  релігійних  прав,  східні  борці  проти  унії
оперують ідеологічними і  політичними важелями, які  були в ходу ще в
тоталітарні часи.

Не  вільні  від  стереотипного  сприйняття  і  православні.
Найпопулярнішим  стереотипом  є  уява  про  Україну  як  православну
державу.  Хоч  жодний  законодавчий  акт  і  не  фіксує  державний  статус
Православної Церкви, остання (донедавня й УПЦ КП) прагнула поводити
себе як надбудовний духовний елемент держави. Сама Церква не заявляє
про  те,  що  православ’я  є  державною  релігією,  але  деякі  добровільні
ідеологи і партійні лідери, що підтримують православну церкву, озвучують
такі думки. Ініціативи й діяльність вищої світської влади щодо одержання
Томосу на встановлення помісної  православної  церкви тільки підсилила
стереотип державності  православ’я.  Православ’я  подається  як  виключно
позитивна сила в історії народу, з відродженням якої пов’язують духовне
майбутнє  України.  Православність  автоматично  сприймається  як
українськість  і  навпаки.  Для  самоідентифікації  українців,  яких  70  років
переконували в їхніх генетичній безвірності, сама думка про дотичність до
християнської,  зокрема  православної,  ойкумени  видалася  чи  не
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найреволюційнішою  з  усіх  демократичних  гасел  післягорбачовської
перебудови. В процесі віднайдення своєї тожсамості, коли потрібно було
повертати вкрадені іншими державами історію, мову, культуру, цінності,
майбутнє,  ця  ідея  виявилася  конструктивною,  оскільки  допомогла
багатьом добудувати, а для деяких і наново вибудувати свою культурну
ідентичність, де релігія відігравала роль ядра, навколо якого утворювалася
вся  культура  українців.  В  усвідомленні  історичності  і  духовності
українського народу цей стереотип, який пережив декілька етапів у своєму
формуванні,  врешті  вписався  у  запропоноване  зовсім  національно  не
орієнтованого  Л.Кучми  гасло  “Україна  –  не  Росія”.  Але  такого  рівня
усвідомлення  замало  для  повноцінної  культурної  ідентичності.  У
конфесійних  вимірах  тожсамість  України  врешті  концептуалізувалася  у
формулу:  самостійна  частина  спільного  православного  простору.  Як
складова Вселенського  православ’я,  Українська Православна Церква все
ще шукає  своє  історичне  лоно,  з  якого  народилася  і  Київська  церква,  і
Київська митрополія, і Московський патріархат, і Київський патріархат. 

В православній свідомості переважно на буденному її рівні панують
уявлення  про  канонічність  тільки  того  православ’я,  що  знаходиться  в
євхаристійній єдності із РПЦ, а відтак всі інші православні – не благодатні
і  розкольники.  І  ці  стереотипи  здолати  православній  свідомості  навіть
складніше, ніж католикам, протестантам та віруючим інших віросповідань.

Основний дискурс в сучасних ідентифікаційних пошуках-дискусіях в
Україні  –  це  жорстка,  нав’язлива,  мрійливо-романтизована  демаркація
християнського  Сходу  і  Заходу.  Переважна  більшість  дискутантів
переконана,  що  Православний  Схід  протистоїть  агресивному  Заходу,  а
отже католикам і протестантам. “Західна безбожна й антилюдяна духовна
отрута  заливає  східні  простори…”.  “Явище  папізму  з  його  зовсім
необмеженою владою не йде з московитами ні в яке порівняння!” [Див.:
http://pravoslavye.org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=&id=8487]. Чи не
єдиною  церквою  в  Україні,  яка  прагне  здолати  цей  розподіл,  є  греко-
католики,  які  живляться  вірою  в  свою  особливу  роль  в  об’єднанні
християнського  Сходу  і  Заходу,  в  постання  їх  спільноти  як  містка  між
берегами християнства.

В пошуках своєї ідентичності населення України сьогодні продукує
переважно ексклюзивістські стереотипи, які виключають певну спільноту з
устабілізованих культурних ареалів. В умовах ослаблення власної традиції,
занепаду  аж  до  відсутності  стійких  навиків  вироблення  своєї  культури,
мови,  духовності  більш  оптимальними  видаються  інклюзивістські
стереотипи, які б замість непродуктивного виокремлення і унезалежнення
від усіх і вся були замінені креативним ототожненням себе із історично
успадкованими  і  відомими  релігійними  системами,  якщо  останні
гармонійно  включають  особистість  і  спільноту  до  космосу  людської
культури. Але різнополюсна орієнтація певних регіонів, в залежності від їх
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розташування  та  конфесійних  пріоритетів  фактично  спрямована  на
розхитування  релігійної  геополітичної  ситуації.  Традиційна  карта
розміщення послідовників тих чи інших релігій або конфесій піддається
істотному  перегляду,  що  не  вирішує,  а  скоріше  ускладнює  проблему
ідентифікаційної належності України.

Майбутнє  католицько-православного  діалогу,  порозуміння  між
католиками і православними не тільки в масштабах України, а й світовому,
залежатиме  від  здатності  християнських  церков  звільнитися  від  віками
прищеплюваних  уявлень  про  неповноту  конфесійних  віровчень,  про
неблагодатність  конфесійних  обрядів,  про  неканонічність  релігійних
лідерів. Ніхто не очікує відмови від догматичних основ віросповідань, але
спільність походження та історії, виконання заповідей і життя за Христом
закликає  до  оновлених  підходів  у  розуміння  вартості  і  необхідності
міжхристиянського спілкування, в сходження до того ОДНОГО, про яке
мріяв Ісус Христос.
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Розділ шостий

КОНФЕСІЙНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
В ЇЇ ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

І ТОЛЕРАНТИЗАЦІЇ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Повнішому осмисленню конфесійної  диференціації  релігійного  життя
України, на нашу думку, сприяють: звернення до минулого і сучасного досвіду
процесу українського державо- і правотворення; визначення правових підстав,
основ  і  важливості  встановлення  толерантних  міжконфесійних  відносин  в
конфесійно  диференційованому  українському  суспільстві;  з’ясування  ролі
норм Конституції  України та законів України для утвердження релігійного
плюралізму  та  толерантних  міжконфесійних  відносин;  встановлення
організаційних, нормативних, процесуальних та інших юридичних питань, що
створюють  перешкоди  і  загрози  діалогу  в  громадянському  суспільстві  й
пропозиція  ймовірного  шляху  їх  вирішення.  Власне,  цій  проблематиці  й
присвячений даний розділ монографії.

1. Політико-правове підґрунтя конфесійної диференціації
і міжконфесійних відносин у ретроспективі українського

державотворення ХХ. - поч. ХХІ ст.

У 1991 році на політичній карті світу з’явилася нова країна – Україна.
Здійснилася одвічна мрія українського народу про свою самостійну незалежну
державу. 28 червня 1996 року Верховна рада України від імені українського
народу,  “усвідомлюючи  відповідальність  перед  Богом,  власною  совістю,
попередніми,  нинішнім  та  прийдешніми поколіннями”,  прийняла  головний
закон  держави  –  Конституцію  ,  яка  визначила  Україну  як  суверенну  й
незалежну,  демократичну,  соціальну  й  правову  державу.  Нарешті  українці
стали державною нацією, подолавши долею визначений історичний трагізм на
цьому тернистому шляху. 

Однак,  отримавши  свою  суверенну  державу,  український  народ
повноцінно  не  вибудував  за  час  незалежності  власну,  цілісну,  самостійну,
єдину Помісну Православну Церкву (бо нині з творенням ПЦУ зроблені лише



340

перші кроки на цьому шляху) – усвідомлювану вірянами як Дім Божий, що
єднав би земне і небесне, видиме і невидиме, клір і мирян, – таку Церкву, яка
діяла б на користь і благо всього українського народу, суспільства, держави, а
сама держава за тридцять років не випрацювала дієвий юридичний механізм
повномірного  забезпечення  толерантизації  міжконфесійних  відносин,  хоча
певні здобутки на цьому шляху є.

Відомо,  що  територіальні  межі  помісних  церков,  як  правило,
співпадають  з  політико-адміністративним  поділом,  з  державними  та
адміністративними кордонами. Але буває й так, що помісні церкви діють в
кордонах, які склалися традиційно. Так, Антіохійський Патріархат включає
території  Лівану,  Сирії,  Іраку,  Ірану,  Саудівської  Аравії  та  ін.  держав
Аравійського  півострова);  Олександрійський  Патріархат  включає  весь
Африканський континент; нарешті, Московський Патріархат включає майже
всі незалежні країни, що з'явилися на території колишнього СРСР, а також
претендує на території Китаю, Японії та ін. Проте в цьому контексті позиція
Московського  Патріархату,  як  помісної  церкви,  суттєво  і  змістовно
відрізняється від вище окреслених помісних церков. 

Держави СРСР не існує, але Російська Федерація – одна з складових
зниклої держави залишає за собою претензії не лише на матеріальний простір,
а  й  духовно-релігійний  простір  своєї  держави-попередниці  (яка  так  само
ніякого  права  на  ці  простори  не  мала,  бо  аналогічно  була  нащадком
зруйнованої у 1917 році Російської Імперії.

Сповнене  трагічних нуртувань постало для  України останнє століття
минулого тисячоліття. Її історія, культура та невід’ємна їх складова – релігія
піддавалися  нищівним  ревізіям  і  руйнаціям  в  імперіях  Австро-угорській  і
Російській  та  державі  нового  типу  –  Радянському  Союзі.  Звернення  до
трагічних  сторінок  українського  минулого  робить  не  тлінною  історичну
пам’ять і сприяє кращому розумінню трагізму нинішньої України – охопленої,
з  одного  боку,  полум’ям  війни,  соціально-економічною  кризою,  злетом
правового нігілізму (правового безкультур’я) на тлі розквіту корупції, тіньової
нормотворчості тощо, а з іншого – героїзмом і незламністю духу українського
народу.

Сто три роки тому назад упала імперія, яка століттями була тюрмою
народів,  націй,  етносів,  культур  тощо,  впала  й  розпалася  на  уламки.  Але
уламки тієї імперії – це ті народи (у тому числі й українці), які були колись
поневолені і знедолені, а зрештою отримали шанс будувати нове своє вільне й
щасливе самостійне майбуття. У 1917 році все більшої гостроти набувають
визвольні  змагання  українського  народу.  Серед  політичних  шукань
державного  будівництва  молодої  України  чільне  місце  посіли  пошуки
самостійно впорядкованого духовно-релігійного облаштування нової держави,
а саме – самостійної,  повноцінної,  автокефальної православної Церкви, що
мала б стати духовним провідником народу через усі перешкоди до замріяного
тисячолітнім поступом суспільного ідеалу.
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Якщо поставити питання юридичного характеру про те, чи не порушили
Українці присягу на вірність царю 1654 року, (якщо припуститися думки, що
така й була в повному вимірі), то відповідь має бути однозначна: якщо така
була, то – не порушили. Український учений, політичний та громадський діяч,
юрист Сергій Шелухін ще на зорі тих визвольних змагань, започаткованих 17
роком  ХХ  століття  технічно-юридично  довів,  що  присяга  не  порушена,
оскільки цар добровільно відмовився від самодержавства, коли відрікся від
престолу.  Відтак,  автоматично  припинилося  підданство  українців  царю  –
помазанику Божому, главі держави і Церкви. Зокрема С.П. Шелухін відзначає,
що ”по революції 1917 р., коли в Росії не стало царської влади, Росія правно і
механічно  розпалась  на  окремі  народи,  які  поєднала  в  цілісність  царська
корона. Узурпований царем від українського народу суверенітет повернувся
до українського народу 28 лютого 1917 р., як не стало царя з його владою,
Україна стала ні під ким і, згідно юридичного права restittioinintegrum, цебто
повернулася  у  своє  переддоговірне  становище  1654  р.,  тобто  стала
самостійною Українською республіканською Державою, а українці перестали
бути  руськими  і  стали  тільки  українцями,  громадянами  української
республіки” (Цит.: https://uk.wikipedia.org/wiki/Шелухін_С._П).

Відтак, українці стали вільними у виборі будівництва своєї держави і
церкви.  17  березня  1917  року  створена  Центральна  Рада,  яка  розпочинає
роботу  з  розбудові  інститутів  державності.  Відтак,  процес  українського
державотворення в ХХ столітті розпочався з часу створення Центральної ради,
законодавчими  актами  якої  були  відомі  чотири  універсали.  Хоча  І  та  ІІ
Універсали Центральної Ради обстоювали ідею автономності України в складі
Росії,  проте  вже  І  універсал  має  національно-державницькі  ознаки.  Так,  у
ньому відзначається: “Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба і які
закони для нас кращі. Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати
своєю землею. І через те ми хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій
Росії  поміщицькі,  казенні,  царські,  монастирські  та  інші  землі  у  власність
народів,  як  буде  видано про це  закон на  Всеросійському Учредительному
Зібранні,  право  порядкування  нашими  українськими  землями,  право
користування ними належало тільки нам самим, нашим Українським Зборам
(Соймові). Так сказали виборні люде з усієї Землі Української. Сказавши так,
вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам
бути начолі нашого народу, стояти за його права і творити новий лад вільної
автономної  України”  (http://static.rada.gov.ua/NEWSAJT/site/const/universal-
1.html)

Якщо ІІ Універсал має чітке проросійське спрямування, то ІІІ Універсал
від 20 листопада 1917 року став першим актом конституційного характеру
Української  держави:  “Однині  Україна  стає  Українською  Народньою
Республікою […] До установчих Зборів України вся власть творити лад на
землях  наших,  давати  закони  й  правити  належить  нам,  Українській
Центральній  Раді,  і  нашому  правительству.  -  Генеральному
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СекретаріятовіУкраїни”  (http://static.rada.gov.ua/NEWSAJT/site/const/ universal-
3.html). Універсалом проголошені соціальні цінності, а саме: свобода слова,
друку,  віросповідання,  зборів,  недоторканості  особи,  8-годинний  робочий
день,  відміна  смертної  кари  тощо.  Хоча  в  Універсалі  й  зазначалося,  що
Україна зберігає єдність з Російською республікою як федерацією різних і
вільних народів. Ймовірно, що така політична орієнтація на Росію послугувала
серйозною  перешкодою  для  повноцінного  творення  власної  Помісної
Православної  Церкви  та  поліконфесійному  спрямуванню  українського
суспільства.

Лише IV Універсал Центральної Ради від 22 січня 1918 року проголосив
самостійність  і  незалежність  України  –  суверенної  держави  Українського
народу  і  став  законодавчою  основою  нової  держави  в  умовах  загрози
російської окупації. “Ми наказуємо всім громадянам нашим проводити вибори
до них як найпильніше, вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів закінчити
як  найскоріше,  щоб  за  кілька  тижнів  зібрались  наші  Установчі  Збори,
найвищий господар і впорядник нашої, і закріпили свободу, лад і добробут
Конституцією  нашої  незалежної  Української  Народньої  Республіки  на
добробут  всього  трудящого  народу  її,  тепер  і  на  будуче”,  –  закріплено  в
Універсалі (http://static.rada.gov.ua/NEWSAJT/site/ const/universal-4.html). 

29 квітня 1918 року у Києві з’їзд хліборобів-землевласників одноголосно
обрав  гетьманом  Павла  Скоропадського.  Розпочинається  другий  період
української державності ХХ століття – монархічний. Центральна Рада була
розпущена  і  оприлюднені  “Грамота  до  всього  Українського  народу”  та
“Закони про тимчасовий державний устрій України”. Значна увага в “Законах
про  тимчасовий  державний  устрій  України”  приділена  питанням  віри.
Зокрема, в розділі “Про віру” в ст. 9 зазначається, що першою в Українській
державі віра є християнська, православна, а ст. 10 гарантує всім не належним
до  православної  віри  громадянам  Української  держави,  а  також  усім
мешканцям  на  території  України  користування  “повсемісно  свобідним
відправленням їх віри і богослуженням по обряду оної” (Див.: Слюсаренко А.
Г.,Томенко М. В. Історія української конституції. - К., 1993. - С. 88). Відтак,
можна стверджувати, що саме цим закладалося правове підґрунтя організації
Української  Помісної  Православної  Церкви,  конфесійної  диференціації  та
міжконфесійної толерантності в українському суспільстві.

Третій період українського державотворення  пов’язаний з  діяльністю
Директорії УНР. 22 січня 1919 року Трудовий конгрес ухвалив “Універсал
Трудового  конгресу”  та  “Закон  про  форму  української  влади”.  Далі  в
Директорії відбувається розкол. 15 листопада 1919 року влада переходить до
Симона  Петлюри.  11  січня  1920 року в  Кам’янець-Подільському створена
Всеукраїнська  національна  рада.  Її  мета  –  усунути  Директорію,  скликати
передпарламент і оголосити тимчасову Конституцію УНР. Підготовкою нової
конституції  Української  держави  зайнялася  створена  з  цією  метою
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Правительственна комісія. В результаті був розроблений проект “Основний
державний закон Української народної республіки”. 

Другий розділ проекту Конституції  має назву “Православна Церква”.
Артикул 12 закріпив, що “Православна Церква в межах Української держави є
автокефальною з патріярхом у Києві начолі. Окремий закон визначив загальні
основи  організації  Православної  Церкви  в  межах  Української  Держави,
застерігаючи її внутрішню автономію та не порушуючи канонічних постанов,
а також визначить її права та відношення до держави. Даний артикул повною
мірою  юридично  закріплює  помісність  Української  Православної  Церкви.
Водночас інші артикули (24, 25, 26) Розділу “Права та обов’язки громадян
гарантують кожному вільність  сумління і  віри,  вільність зміни віри тощо”
(Див.: Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. - К.,
1993. - С. 96 - 98).

На  жаль  цей  проект  не  був  затверджений  урядом  УНР.  Тому  він
залишився  першим  фундаментальним  кроком  (але  не  пройденим)  до
створення  Української  Помісної  Православної  Церкви та  поліконфесійного
українського  суспільства.  А  міжпартійні  та  міжособистісні  суперечності
унеможливили  в  той  час  не  лише  створення  Української  Помісної
Православної Церкви, а й відтягнули майже на століття становлення власної
суверенної держави.

Четвертим  періодом  століття  української  визвольної  боротьби  за
незалежність та власну державу є радянський.  Нагадаємо,  що ще партійна
програма, прийнята на другому з’їзді РСДРП, наголошувала на необхідності
знищення станів  і  повному рівноправ’ї  усіх громадян незалежно від  статі,
релігії,  раси,  національності,  та  проголошувала  відокремлення  церкви  від
держави і школи від церкви. З приходом до влади більшовики намагаються
впроваджувати ці засади в практику суспільного життя. Так, в рішеннях Y111
з’їзду  РКП(б)  1919  року  наголошується,  що  партія  не  обмежується  лише
декретуванням  відокремлення  церкви  від  держави  і  школи  від  церкви,  а
намагається повністю зруйнувати зв’язок між експлуататорськими класами і
організацією  релігійної  пропаганди,  організовуючи  широку  науково-
просвітницьку  і  антирелігійну  пропаганду,  необхідність  турботливого
уникнення  будь-якого  приниження  почуттів  віруючих,  що  веде  лише  до
закріплення релігійного фанатизму. 

ХІІ  з’їзд  РКП(б)  1923  року  по  лінії  компросвіти  пропонує  ввести
спеціальні курси з походження, розвитку й історії релігій, релігійних вірувань,
культів і церковних організацій. А ХІІІ з’їзд РКП(б) 1924 р. виступив за рішучу
ліквідацію  будь-яких  намагань  боротьби  з  релігійними  марновірствами  за
допомогою  адміністративних  заходів,  таких,  як  закриття  церков,  мечетей,
синагог, молитовних будинків, костелів тощо, визначав, що пропаганду звести
до виключно матеріалістичного пояснення явищ природи і суспільного життя,
не  принижувати  почуття  віруючих.  Передбачалося,  що  перемога  в  цьому
розрахована на роки і десятиліття кропіткої роботи просвітництва.
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Однак  в  подальшому  ми  маємо  інші  історичні  приклади.  Це  й
проголошення  войовничого  атеїзму,  коли  руйнували  культові  споруди,
закривали церкви і  перетворювали їх на складські приміщення,  знищували
предмети культу, витвори церковного мистецтва конфісковували і продавали
за  кордон,  священнослужителів  відправляли  до  таборів  у  заслання  або
позбавляли  громадянства  і  висилали  з  країни.  Період  сталінізму  трагічно
позначався  на  культурному  і  релігійному  житті  тих  націй  і  народів,  які
входили до складу Радянського Союзу, і які забезпечували життєвий простір
нововідродженої Російської імперії.  А їй не потрібними і  навіть ворожими
були будь-які прояви національних, релігійних і культурних ідентичностей,
рис і самобутностей. Тому величезні зусилля і засоби були кинуті державою на
боротьбу з ними. 

У цьому контексті  трагічною була доля й українського народу,  його
культурно-історичного поступу. Друга світова війна ненадовго відтягнула час
остаточної нівеляції національної самобутності і одвічних сподівань на власну
суверенну і незалежну державу. 

Чи  не  останнім  інтитуційованим  виразником  цих  ідей  залишалася
Українська Греко-Католицька Церква,  бо українське православ’я докорінно
було винищене, оросійщилося, або, краще сказати, стало радянським.

Тим паче, що релігія в людській історії “виявляє насамперед через її
національний контекст. Вона покликана формувати у представників певних
етносів осмислене уявлення про їх національну ідентичність, захищати її, бо ж
ігнорування останньої призводить до дезорінтації особи в її суспільному бутті,
а то й суспільної нестабільності”(Колодний А. Україна в її релігійних виявах. -
Львів, 2005. - С. 220). 

Відтак,  релігія  може  виконувати  інтегруючу,  націоконсолідуючу,
націозберігаючу і націовідтворюючу функції. Проте виконання цих функцій на
благо однієї нації може призвести до руйнування засад національного буття
іншої.  Так,  професор  А.  Колодний,  визнаючи,  що релігії  взагалі  не  існує,
слушно  зауважує:  “  Це  лише  філософи  і  теологи  дають  узагальнююче  її
визначення і характеристику. Релігії поділяюються на природні, національно-
державні  і  світові.  Але всі  вони,  функціонуючи в  певному географічному,
соціальному,  побутовому  та  культурному  середовищі,  з  необхідністю
здобувають специфічне етнічне забарвлення. Так, немає православ’я взагалі.
Догматично  воно  єдине,  але  у  всьому  іншому  –  національно  самобутнє.
Нав’язане Москвою “руське православ’я є по суті російським” ( Там само –
С.221).  Так,  Радянська влада,  коли дещо захиталася,  задля самозбереження
перейменувала  на  “руське”,  “саморозпустила”  Українську  Автокефальну
Православну Церкву і організувала “входження” українських греко-католиків
до нібито “матірної” Руської Православної Церкви (Там само).

 Після смерті Сталіна настає новий період суспільної атеїзації і боротьби
з  релігійним  світоглядом.  Тут  ми  спостерігаємо  і  визнання  помилок  в
проведені науково-атеїстичної пропаганди серед населення, зокрема таких, як
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приниження почуттів віруючих лекторами, безпідставне зображення віруючих
людьми, що не заслуговують довіри, адміністративне втручання в діяльність
релігійних об’єднань і груп, прояви грубощів у ставленні до духовенства. Була
розроблена  ціла  система  нових  обрядів  соціалістичного  суспільства
(суспільно-політичні,  трудові,  військово-патріотичні,  дитячі,  юнацькі,
молодіжні,  народні,  сімейно-побутові  обряди  і  свята).  А  Нова  редакція
Програми КПРС 198 6року акцентує увагу на широкому поширенні нових
радянських обрядів і звичаїв. Звісно, що за таких умов ні про яку толерантність
у міжконфесійних відносинах та поліконфесійність на її основі не могло бути
й мови.

Однобічний  вплив  держави  на  церкву,  антагоністичний  тип
відокремлення  церкви  від  держави,  що  заперечує  можливість  вільного
партнерства  між  цими  інституціями  призвів  до  викривлень  і  збочень
суспільного устрою. Це особливого поширення набуло в умовах світоглядного
вакууму  в  радянські  часи  і  детермінувало  виникнення  квазірелігійного
утворення  як  результату  пошуків  нової  віри,  нових  духовних  орієнтирів,
цінностей та ідеалів.

Юридична заборона/переслідування релігії з боку держави призводила
до  наділення  надприродними  властивостями  осіб,  певних  суспільних
інституцій та виникнення, так званих, світських релігій – соціоцентричних за
своїм характером (зосереджених на сакралізації об’єктів земного походження).

Вшанування  небесних  богів  світські  релігії  підмінюють  поклонінням
богам земним; вони мають всі  зовнішні ознаки релігії:  віра в надприродні
властивості  предмета  відповідного  культу,  міфологему,  символіку,
атрибутику,  культову  практику  тощо.  Такою  релігією  й  став  марксизм-
ленінізм,  де  роль  Святого  Письма  виконували  праці  класиків  марксизму,
Святих переказів – мемуари більшовиків, вселенських соборів – партійні з їзди,
ікон – портрети вождів, де були свої таїнства й не обійшлося без “сектантства”.

В праці “Карл Маркс як релігійний тип” Сергій Булгаков стверджував,
що  жодна  людина  не  може  обійтися  без  релігії.  На  його  думку,  осердя
релігійного феномену складає визнання індивідом певних цінностей вищими
за власні інтереси, свою особистість й намагання в своїй діяльності втілити їх
(цінності)  в  життя.  В  своїй  ідеї  християнського  соціалізму  С,  Булгаков,
намагаючись вберегти людину від марксистської раціоналізації, зазначає, що
марксисти  переконують  людей  поступитися  своєю  особистісною  сутністю
(властивість  вільного  вибору)  “залізному  закону  необхідності”,  який  є  не
об’єктивною  істиною,  а  суб’єктивною  вірою.  Релігією  Маркса  та  його
однодумців і наступників, на думку С.Булгакова, є людинобожжя.

Ідеологічним підґрунтям для створення нової експериментальної релігії
послугувала вірогідно книга Йосипа Діцгена “Дрібні філософські праці”, яку
опрацьовував В.І. Ленін і яка увійшла (з помітками) до його “Філософських
зошитів”. Ленін звернув увагу на те, що принципи соціал-демократії містять у
собі матеріал для нової релігії. Виходячи з того, що незрозуміле і незбагненне
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обмежують наші пізнавальні здатності,  акцентуючи увагу на реальному, як
недосконалому, справжня сутність якого є таємниця в соціал-демократичному
русі вбачається нова форма релігії // Ленін В.І. Філософські зошити // Повне
зібрання творів. - Т. 29. - С. 352).

А  вже  з  приходом  до  влади  більшовиків  спостерігається  активне
вивчення релігійного феномену, його соціального втілення, причому, з метою
віднайти власні механізми будівництва нової релігії. Завдання полягало не в
тому, щоб навчитися жити без святих й богів,  а щоб замінити їх іншими:
(Маркс – “месія”, Ленін – “бог”, Сталін – “вождь і вчитель” (Савельев С.Н.
Советский атеизм – религия для несовершеннолетних // Какая философия нам
нужна?: Размышления о философии и духовных проблемах нашего общества.
- Л., 1990. - С. 159).

Пропонуються  й  етапи  цього  релігієтворення:  “перший  етап  –  це
богобудівництво,  що  розвиває  марксизм  як  нову  “велику  релігію,
сформульовану  іудейством”  Другий  етап  -  богобудівництво  іудео-
християнського  типу:  Бог  в  трьох  особах  (іпостасях):  процес  розвитку
продуктивних сил – бог – отець, пролетаріат – його син, науковий соціалізм –
дух святий. Потім знову йде повернення до старозавітної традиції (мрії про те,
що у суспільного керма стане сильна особистість). Центром і осердям нового
суспільства стає вождь партії й держави, навколо якого зосереджується культ
колективності. В уяві народу він постає не як конкретний індивід, а в формі
символу  –  вмістилиша  благодатних  властивостей,  що  традиційно
приписувалися  божеству.  При  зміні  вождя  стандартизований  набір  цих
властивостей  переходив  його  спадкоємцю.  При  цьому  істинним  “богом”
завжди залишався колектив (співтовариство партійної номенклатури). 

 В  таких  умовах  церковні  інституції  фактично  перетворювались  на
придаток державного механізму, а їх релігійна діяльність переслідувала далеко
не  релігійні  цілі.  Релігійний  діяч,  правозахисник  Гліб  Якунін  зазначає:
“Московська патріархія ... що формально зберегла спадковість єпископату від
історичного  православ’я,  використовуючи  традиційні  Богослужіння  й
образи ...  фактично являлась підрозділом держбезпеки, головною функцією
якої було обслуговування тоталітарного комуністичного режиму ... принципи
її організації теж не могли бути соборними, тобто відкритими для віруючих,
для  всеоб’ємної  участі  всіх  православних  християн  у  справах  церковних.
Побудова  Патріархії  відбувалась  за  іншими  канонами,  внаслідок  чого
з’явилась  і  по  цей  день  існує  воєнізована  структура:  симбіоз  КДБ  й
дореволюційного  Святійшого  Синоду”  (Якунин  Глеб.  Подлинный  лик
Московской Патриархии. - Самиздат – С. 1-2). 

В  такий  спосіб  відбувалося  усуспільнення  релігійних  відносин,  які
переставали  виконувати  свої  специфічні  функції  й  перетворювались  в
механічний  спотворений  придаток  суспільних  відносин.  При  цьому  на
попередні  форми психічної діяльності,  світопереживання,  особи накладався
новий духовний зміст,  що обумовило сприйняття нової ідеї  не розумом, а
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вірою;  соціалізм,  ідеї  якого  сприймалися  адекватно  звичним  релігійним
чинникам,  в  індивідуальній  уяві  набирав  вигляду  своєрідної  релігії:  “рай
переносився  на  землю  як  світле  комуністичне  майбутнє,  великий  вождь
поставав у ролі бога, вожді менші за рангом – у функції святих, земне пекло –
це все темне минуле й оточуючий першу країну соціалізму світ зла, партія –
своєрідна каста священнослужителів .... посередник між богом і віруючими,
віра  в  цілющу  силу  молитви  перетворилась  на  віру  в  заклинання  гасел,
спокутну жертву міг принести кожен, віддаючи своє (й чуже) життя в ім’я
світлого майбутнього, а страх Божий перетворився на страх перед всевидячим
оком держави й колективу, що претендують не лише на вчинки, але й на
думки  й  почуття  індивіда  ...  При  цьому  залишався  й  розподіл  людей  за
ознакою віри на “єдиновірців” – тих, хто вірить в ідею комунізму (“наш”) та
“іновірців” – тих, хто вірить не так чи недостатньо (ті, хто взагалі не вірить, –
ворог) 

На основі партійних документів, які фактично виконували роль законів,
вибудовувалася відповідна система права. А право, як відомо, було і є одним із
найважливіших важелів регулювання суспільних відносин та дійовим засобом
соціального організму. Слушним є твердження українського вченого-юриста
В.В. Копєйчикова, що право “це насамперед система поведінкових стандартів,
за якими члени суспільства мають діяти у відповідних ситуаціях, щоб їхні
інтереси узгоджувалися з інтересами та потребами інших людей, держави і
громадськими  інтересами”  (Копєйчиков  В.В.  Гуманізм  //Юридична
енциклопедія: В 6 т. - К., 1998. - Т. 1. - С. 660). Від реальності чи фіктивності
реалізації права залежить сутність, характер та зміст як самого права, так і
держави в конкретних історичних умовах. Так в СРСР реалізація права була,
бо й самі закони тієї держави мали не правовий/квазіправовий характер. Так,
Стаття  6  Конституції  УРСР  1978  року  закріпила,  що  “Керівною  і
спрямовуючою  силою  радянського  суспільства,  ядром  його  політичної
системи,  державних  і  громадських  організацій  є  Комуністична  партія
Радянського Союзу”. Саме тому реально, а не формально партійні документи
виконували роль законів.

Конституція СРСР 1977 року закріпила рівність громадян перед законом
незалежно від їх ставлення до релігії  (ст.  34),  гарантувала свободу совісті,
право сповідувати або не сповідувати будь-яку релігію, відправляти релігійні
культи чи вести атеїстичну пропаганду (ст. 52, Конституція УРСР 1978 року
дублює цю статтю в ст. 50). Цікаво, що тут ми спостерігаємо завуальоване
зрівняння  атеїстичної  пропаганди  з  відправленням  релігійного  культу.
Релігійна  діяльність  регулювалася  Положенням про  релігійні  об’єднання  в
УРСР.  Згідно  з  яким  діяльність  релігійних  об’єднань  контролювалася
виконавчими комітетами місцевих Рад і народних депутатів, Радою у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР і її уповноваженими, релігійні з’їзди і наради
скликати мали право лише з дозволу Ради у справах релігій при Раді Міністрів
СРСР. Релігійні об’єднання не мали права створювати каси взаємодопомоги,
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кооперативи,  виробничі  об’єднання,  надавати  матеріальну  підтримку
віруючим, організовувати спеціальні дитячі, юнацькі, жіночі молитовні та єн.
Зібрання,  а  також біблійні,  літературні,  трудові,  по вивченню релігії  тощо
збори, групи, кружки, відділи, відкривати бібліотеки, читальні, організовувати
лікарську  допомогу.  Також  вони  не  мали  права  зберігати  в  молитовному
будинку літературу, крім необхідної для відправлення культу, встановлювати
для віруючих обов’язкові внески, застосовувати до віруючих заходи примусу
чи  покарання.  Служителі  культу  могли  приступити  до  виконання  своїх
обов’язків лише після їх реєстрації у встановленому порядку. Релігійні обряди
і  церемонії  культу  контролювалися  органами  державної  влади.  Молитовні
будівлі  і  все  культове  майно  проголошувалося  власністю  держави  та
знаходилося на обліку виконавчого комітету і  передавалося в безкоштовне
користування на основі договору релігійним об’єднанням.

Помітно порушувався принцип рівності  у частині  відповідальності  за
порушення  законодавства.  Так,  наприклад,  статтею  138  Кримінального
кодексу УРСР порушення законів про відокремлення церкви від держави і
школи від церкви каралися виправними роботами терміном до одного року
або штрафом до 100 карбованців, а той само рецидив – позбавленням волі до 3
років,  а  статтею  139  цього  ж  кодексу  перешкоди  здійсненню  релігійних
обрядів  каралися терміном до 6  місяців  виправних робіт  або громадським
осудом.  Антирелігійне,  антигуманне  спрямування  радянського  права
виявилася  в  творенні  потужних  репресивних  і  каральних  органів  для
придушення і пригнічення прав і свобод людини (в тому числі й релігійних) та
перетворення  її  на  “гвинтика”  потужного  державного  механізму.  Відтак,
задекларована  у  формально-юридичних  та  політико-ідеологічних  нормах
система прав і свобод людини, що також стосувалися й релігійного виміру
буття,  фактично  не  мала  дієвих,  реальних  юридичних  механізмів  їх
забезпечення та охорони.

П’ятий  період  українського  державотворення  (1991р.  -  донині)
ознаменований проголошенням незалежності і реалізацією права українського
народу  на  самовизначення,  передбаченого  Статутом  ООН  та  іншими
міжнародно-правовими  документами.  Відтак,  Україна  перейшла  від
формальної  суверенності  до  реальної  міжнародної  правосуб’єктності  та
увійшла  в  складну  систему  світового  політико-правового  простору,
окресленого глобалізаційним контуром.

Прикметно, що відносини між державою і церквою в сучасній Україні
визначаються чіткими правовими рамками соціально-демократичного устрою,
де є всі можливості для розвитку Української Помісної Православної Церкви,
утвердження  поліконфесійного  українського  суспільства  на  основі
міжконфесійної  толерантності,  забезпечення  та  реалізації  людиною  і
громадянином права на свободу світогляду. Отже, Україна є особливо багатою
на досвід шляхів (трагічних і героїчних) боротьби за національне звільнення,
будівництво держави і толерантного поліконфесійного суспільства. Тут було
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випробувано:  Центральна  Рада,  Гетьманат,  Директорія,  сподівання  на
допомогу зовнішніх сприянь (в минулому – 1917-20 роки і нині – 1991-2020
роки). Але, на жаль, це завдання не було виконане в\ повною мірою, бо завжди
на  цьому  шляху  з’являлися  (та  є  й  нині)  фактори,  що  протидіють  цьому
процесу.  Сприяти  вирішенню  цього  завдання  може  вдосконалене
законодавство  з  дієвим  юридичним  механізмом  його  забезпечення  та
реалізації, міцне громадянське суспільство з розвиненими його інститутами, в
тому числі й інститутом релігії (церкви), на основі єдності кліру і мирян, що
згуртують навколо себе справді національно-державницьку інтелігенцію, що
неможливе без міцного нормативно-правового фундаменту для конфесійної
диференціації і толерантизації міжконфесійних відносин. Власне, саме про це і
йтиметься у другому параграфі розділу.

2. Нормативно-правові засади закономірностей
конфесійної диференціації і толерантизації міжконфесійних відносин 

З  проголошенням  незалежності,  як  уже  зазначалося  нами  вище,
реалізувалося  право  українського  народу  на  самовизначення,  передбачене
Статутом  ООН  та  іншими  міжнародно-правовими  документами.  Україна
перейшла  від  формальної  суверенності  до  реальної  міжнародної
правосуб’єктності та увійшла в складну систему світового політико-правового
простору, окресленого глобалізаційним контуром.

Останнє  десятиріччя  минулого  століття  та  перші  кроки  нового
ознаменовані формуванням нової суспільної, правової та релігійної реальності
в Україні. Характерною ознакою її є звільнення від ідеологічних міфів і догм
та  творення  громадянського  суспільства.  Точкою  дотику  релігійної,
суспільної,  державної  і  правової  діяльності  є  створення  можливостей
становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і  духовних перспектив
шляхом  усунення  протиріч  у  духовному  житті  й  подолання  морального  і
правового нігілізму, що закладає основи для толерантизації міжконфесійних
відносин в поліконфесійному суспільстві, яке сформувалося в Україні після
розвалу Радянського Союзу.

Громадянське  суспільство,  як  система  суспільних  інститутів  -  сім’я,
Церква,  система  освіти  і  науки,  професійні  об’єднання  -  має  забезпечити
можливість реалізації потреб та інтересів окремих індивідів і колективів. В
такий спосіб уможливлюється впровадження “моральної арифметики” Ієремії
Бентама: “Найбільше щастя для найбільшої кількості людей”, що розглядав
суспільний інтерес як суму індивідуальних інтересів. 

Зниження ролі  впливу  держави за  умов  становлення  громадянського
суспільства призводить до зіткнення індивідуальних інтересів (які часто-густо
протилежно  спрямовані),  ескалації  соціальних  конфліктів  та  порушень
розумного співвідношення свободи, рівності, справедливості тощо. 



350

В  такому  випадку  необхідне  відновлення  природної  рівноваги  між
силами громадянського суспільства і державної влади. Важливим чинником,
що може вплинути на збалансування громадянського суспільства і державної
влади є релігія (церква), але це при умові наявності,  забезпечених правом,
толерантних міжконфесійних відносин. Для здійснення цієї функції в Україні,
практично в межах правового поля і системи суспільних відносин створені всі
можливості:  церква  в  суспільстві  відокремлена  від  держави,  а  школа  від
церкви. Відтак церква не може контролювати чи примушувати в суспільному
бутті  до дій чи бездіяльності  громадян,  виконувати державні,  політичні та
адміністративно-правові функції. Ознаками цього є відсутність правових форм
союзу держави і церкви, представництва релігійних організацій в державних
органах, права законодавчої ініціативи релігійних організацій, не втручання її
в систему правосуддя тощо. 

З  іншого  боку,  держава  не  може  втручатися  у  внутрішньо-церковні
справи, канонічну діяльність, самоуправління; не може здійснювати державно-
правовий  контроль,  примус  у  сфері  релігійних  відносин.  Однак  держава
забезпечує охорону законної діяльності релігійних організацій та захист прав
віруючих, здійснює правову регламентацію діяльності релігійних організацій
та контролює дотримання ними встановлених державою законів. При цьому
відзначимо, що держава в Україні – світська, а суспільство – поліконфесійне.
Правовий режим церкви в Україні визначений Конституцією України (КУ) і
деталізований в інших законодавчих актах української держави. 

Власне, сам факт прийняття Конституції України 28 червня 1996 року є
актом усвідомлення “відповідальності  перед Богом” (КУ, преамбула), що є
підтвердженням  значимості  релігійного  чинника  не  тільки  в  історії
українського державотворення та сучасного її стану, але й його ролі у поступі
українського суспільства в майбутнє. Передусім, констатовано, що держава
сприяє консолідації і розвиткові релігійної самобутності всіх корінних народів
і  національних  меншин  України  (КУ,  ст.  11).  Це  є  ознакою  релігійного
плюралізму.  Гарантоване  право  на  свободу  світогляду  і  віросповідання  та
закріплений правовий режим церкви в Україні: “Церква і релігійні організації в
Україні  відокремлені  від  держави,  а  школа  -  від  церкви”  (КУ,  ст.  35).
Заборонена  діяльність  політичних  партій,  що  розпалюють  релігійну
ворожнечу (КУ, ст. 37). Обов’язки держави щодо релігійних організацій та
обов’язки релігійних організацій перед державою і суспільством визначені в
Законі  України  “Про  свободу  совісті  та  релігійні  організації”.  Зв’язковою
ланкою між Церквою і державою є Державний орган у справах релігії, який
має забезпечувати проведення державної політики щодо релігій і церкви (ст.
30).

Звернемо увагу на те, що задекларована рівність конфесій перед законом
чинна лише в державно-правових відносинах. Про рівність релігій у суспільно-
політичній площині можна говорити з певною долею умовності. У суспільстві
різні конфесії не завжди отримують однакове визнання серед громадян, адже
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історично його доля  може бути пов’язана  з  певною конфесією,  зокрема в
історії Україна тісно пов’язана із православною церквою. Тому не випадково
переважна  частина  населення  України  релігійно  ідентифікують  себе  з
православ’ям.  Значимість  цієї  конфесії  в  історії,  культурі,  державності,
моральності, наступності традицій українського суспільства не могла не бути
відзначеною і на законодавчому рівні. Так, Кодекс законів про працю України
визначив  такі  Православні  релігійні  свята  –  Різдво  Христове,  Пасха
(Великдень), Трійця, - як святкові і неробочі дні (ст. 73). Варто додати, що 16
листопада 2017 року Верховна Рада України законом внесла зміни в статтю 73
Кодексу законів про працю України, котрими 25 грудня (Різдво Христове за
Григоріанським календарем) визнано офіційним святковим днем в Україні.
Згідно зі статтею 73 закону Різдво Христове - 7 січня і 25 грудня встановлені
як святкові дні.

Проте,  зважаючи  на  багату  палітру,  поліконфесійність  українського
суспільства та проголошений релігійний плюралізм з гарантіями рівності. В
цьому ж законодавчому акті закріплено, що ”за поданням релігійних громад
інших  (неправославних)  конфесій,  зареєстрованих  в  Україні,  керівництва
підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні інші
релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих
свят з відпрацюванням за ці дні ” (ст. 73).

Законодавцем закріплені і певні переваги релігійної діяльності порівняно
з політичною діяльністю. Так, Закон України “Про збройні сили України”,
обмежуючи  політичну  діяльність  у  Збройних  Силах  України,  гарантує
кожному  військовослужбовцю  право  сповідувати  будь-яку  релігію  або  не
сповідувати  ніякої,  уможливлює  відправляти,  одноособово  чи  колективно,
релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність з додержанням
вимог Конституції України та законів України (ст. 17). З метою подолання
негативних наслідків державної політики щодо релігії і Церкви, Закон України
“Про альтернативну (невійськову) службу на основі Конституції України” (ст.
35)  визначив  організаційно-правові  засади  альтернативної  (невійськової)
служби, право на яку “мають громадяни України, якщо виконання військового
обов’язку суперечать їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать
до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення
яких не допускає користування зброєю” (ст. 2).

Світськість  української  держави  підкріплюється  законодавчим
закріпленням  неможливості  правового  регулювання  релігійними
організаціями  шлюбно-сімейних  відносин  і  реєстрації  актів  громадського
стану. Так, згідно з сімейним законодавством ставлення до релігії не може
обмежувати права та встановлювати переваги при одруженні  і  в  сімейних
відносинах,  а  релігійний  обряд  шлюбу  не  має  правового  значення  і  є
особистою справою громадян.

Водночас,  релігійні  організації  наділені  низкою  переваг  (пільг).
Зареєстровані  релігійні  організації,  що  не  займаються  підприємницькою
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діяльністю,  звільняються  від  земельного  податку,  мають  пільги  по
оподаткуванню та ін.

Демократичний  державний  і  суспільний  курси  свого  розвитку,  що
обрала  Україна,  визначили  її  етнонаціональне  та  конфесійне  різно-  і
багатоманіття,  де  чільне  місце  посіли  такі  помітні  у  духовному  життя
суспільства  явища,  як  етнорелігійні  та  релігійні  меншини,  що  відіграють
неоднозначно важливу роль у формуванні нової системи ціннісних орієнтації.

Зовнішньополітична  доктрина  Української  держави  спрямована  на
реалізацію, передусім, національних завдань, з одного боку, у міждержавних
відносинах,  а  з  другого  –  через  участь  в  універсальних  і  регіональних
міжнародних організаціях в інтересах українського народу – громадян України
всіх національностей. 

В  цьому  контексті  варто  наголосити  на  необхідності  розмежування
міжнародних  і  міждержавних  відносин.  Адже  часто  їх  ототожнюють.
Міжнародні  відносини  -  поняття  ширше  за  змістом,  ніж  міждержавні.
Міждержавні відносини є складовою міжнародних. Суб’єктами міжнародних
відносин (світового політичного процесу) є держави, міжнародні урядові та
неурядові організації,  суспільні рухи, транснаціональні корпорації, релігійні
об’єднання, народи, етноси, політичні та суспільні лідери. Проте ключову роль
в  міжнародних  відносинах  відіграють  держави.  Відтак,  саме  міждержавні
відносини детермінують стан, характер, особливості, динаміку і визначають
тенденції культурно-цивілізаційного діалогу, в якому неоднозначно важливу
роль відіграють етнорілігійні та релігійні меншини.

В свою чергу відносини між державами можуть складатися за різними
моделями.  Вони  можуть  бути  симетричними,  конфронтаційними  (наявні
антагоністичні  суперечності),  мирного  співіснування  (неантагоністичними
суперечностями), співробітництва (характеризуються тим, що між державами-
суб’єктами є спільні інтереси в певних сферах чи галузях, хоча й можуть бути
наявні  гострі  суперечності),  партнерства  (характеризуються  спільними
стратегічними  інтересами),  асиметричні  матеріальні  та  асиметричні
психологічні  (значні  переваги  однієї  держави  над  іншою  в  духовному  та
соціально-політичному  потенціалі).  Та  чи  інша  модель  міждержавних
відносин визначає онтологічну ситуацію етнорелігійних меншин у світовому
вимірі, а в Україні зокрема. Наприклад, модель психологічної асиметрії може
детермінувати у суспільстві прояви релігійного екстремізму, міжнаціональної
та  міжетнічної  ворожнечі,  продукувати  і  популяризувати  шовіністичні  та
расистські теорії.

В Декларації  про державний суверенітет  України,  яка була прийнята
Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року визнається перевага
загальнолюдських  цінностей  над  класовими  і  пріоритет  загальновизнаних
норм  міжнародного  права  перед  нормами  внутрішньодержавного  права.
Керуючись  цим,  1  листопада  1991 року  Верховна  Рада  України прийняла
”Декларацію  прав  національностей  України”,  в  якій  з  поміж  іншого
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закріплювалося,  що  ”усім  громадянам  України  кожної  національності
гарантується  право  сповідувати  свою  релігію,  використовувати  свою
національну  символіку,  відзначати  свої  національні  свята,  брати  участь  у
традиційних обрядах своїх народів ”. Невдовзі, 5 грудня 1991 року, Верховна
Рада  України  приймає  звернення  “До  парламентів  і  народів”,  в  якому
формулюється  характер  держави  та  визначаються  засади  міждержавних
відносин України і, зокрема, зазначається, що ”Українська держава гарантує
всім  народам,  національним  групам,  громадянам,  що  проживають  на  її
території,  рівні  політичні,  громадянські,  економічні,  соціальні  та  культурні
права, свободу релігійних переконань.

Оскільки згідно з українським законодавством Церква відокремлена від
держави,  то  етнорелігійні  меншини не  можуть безпосередньо  впливати на
характер  відносин  України  з  тією  чи  іншою  державою.  Але,  як  відомо,
взаємодія  держав  здійснюється  на  двох  рівнях:  горизонтальному  (суто
міждержавні відносини) та вертикальному (через міжнародні організації, що їх
створюють держави, як суб’єкти міжнародного права). Відтак можна говорити
про  опосередкований  вплив  етнорелігійних  меншин  на  зміст  і  перебіг
міждержавних відносин України. Причому цей вплив може мати (а подекуди й
має)  як  конструктивний  (позитивний),  так  і  деструктивний  (негативний)
характер.

Міжпарламентський союз на своїй 113-й Асамблеї 17-19 жовтня 2005
року  прийняв  резолюцію,  в  якій  наголосив  на  важливості  взаємодії
громадянського  суспільства  з  парламентами  та  іншими  демократично
обраними  асамблеями  у  процесі  становлення  та  розвитку  демократії,
підкреслив, що міждержавні відносини повинні враховувати як національні,
так  і  міжнародні  виміри,  зобов’язав  держави  не  лише  забезпечувати,  а  й
сприяти постійному співробітництву з громадянським суспільством. В цьому
документі  визначено,  що  основою  взаємодії  між  парламентами  і
громадянським суспільством повинні бути сприятливі умови, які забезпечені
правовими  нормами  з  гарантіями  свободи  зібрання,  об’єднання  та
висловлювань (відзначимо, що в Україні такі умови забезпечені правом) та
рекомендовано  парламентам  встановити  постійні  контакти  з  неурядовими
організаціями, у тому числі з тими, які представляють маргіналізовані групи, з
метою  стимулювати  підвищення  рівня  захисту  суспільних  інтересів  в
політичному житті. Українська держава зважає на рекомендації міжнародних
організацій і керується ними в процесі реалізації своїх внутрішніх функцій.

Прикметно, наприклад, що 2 грудня 1991 року першими державами, які
визнали  Україну  як  незалежну  державу  і  встановили з  нею дипломатичні
відносини були Польща (поляки – національна католицька меншина в Україні)
і Канада (українці – національна і православно-релігійна меншина в Канаді).

Як зауважувалося  вище,  в  Україні  церква відокремлена від  держави,
проте  Україна  підтримує  дипломатичні  відносини  з  державоподібним
утворенням  із  спеціальним  міжнародно-правовим  статусом  –  Ватиканом
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(Святим Престолом), який є учасником багатосторонніх конвенцій. Це сприяє
нормальному функціонуванню в Україні католицької релігійної меншини та її
органічному  входженню  в  поліконфесійне  українське  суспільство.  Святий
престол  співпрацює  з  Україною  в  політико-дипломатичній,  гуманітарній,
науковій та інформаційній сферах.

Проте  є  низка  проблем,  які  Ватикан  порушував  перед  Україною,
починаючи ще з часів понтифікату Івана Павла II. Серед них можна назвати
наступні:  ”1)  чітке  визначення  статусу  юридичної  особи  для  Католицької
Церкви  (Римо-Католицької  та  Української  Греко-католицької  Церков);  2)
повернення культових споруд та інших церковних приміщень, які належали
раніше  Католицькій  Церкві;  3)  інкорпорація  спеціальності  богослов’я
(теологія)  у  державну  систему  освіти;  4)  можливість  існування  середніх
загальноосвітніх  католицьких  шкіл  та  вищих  богословських  навчальних
закладів, які б визнавалися державою; 5) укладання двосторонньої угоди про
статус  і  умови  діяльності  Католицької  Церкви  в  Україні  (конкордату)  ”
(Козлов  В.А.  Дипломатія  Святого  Престолу  в  пост  біполярній  системі
міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла II. - Вінниця, 2008. -
С.  118).  Хоча,  зауважимо,  що  їх  певна  частина  вже  узгоджена  засобами
державно-правового врегулювання. Проте, зазначимо, що вирішення питань у
комплексі саме на користь Святого Престолу, на наш погляд, суперечитиме і
порушуватиме чинне законодавство,  провокуватиме етнорелігійні  меншини
(або ж їх матірні держави) висувати подібні вимоги, незадоволення яких може
спричинити суспільну дестабілізацію, загрози толерантизації міжконфесійних
відносин, підвищення рівня конфліктогенності соціального середовища, а то й
призвести до відкритих внутрішньо-державних (ймовірно й міждержавних)
конфліктів на релігійному та етнічному ґрунті.

Україна  підтримує  дипломатичні  відносини  і  з  деякими  іншими
державами. З ними підписані договори про дружбу і співробітництво, в яких
не  залишилися  поза  увагою  питання  пов’язані  з  функціонуванням
етнорелігійних спільнот. Так, наприклад, в статті 18 Договору між Україною
та Республікою Узбекистан про дружбу і подальше поглиблення всебічного
співробітництва (1998р.) говориться, що ”Високі Договірні Сторони сприяють
особам  української  національності  в  Республіці  Узбекистан  та  узбецької
національності в Україні у збереженні та розвитку етнічної, мовної, культурної
та  релігійної  самобутності,  а  також  сприяють  вирішенню  проблем
добровільного повернення депортованих осіб в Україну. З цією метою Високі
договірні Сторони укладають окремі угоди”.

Зрозуміло,  загальносвітові  процеси  безпосередньо  чи  опосередковано
позначаються  на  бутті  етнорелігійних  меншин в  Україні  та  впливають  на
характер  їх  діяльності.  З  іншого  боку,  внутрішня  культурна,  економічна,
політична, релігійна, правова ситуація в державі й суспільстві детермінують
специфіку функціонування, дій і взаємодій у етнонаціональному просторі. 
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Ті  меншинні  організації,  що вже мають міцні,  налагоджені  зв’язки  з
релігією  матірної  території,  є  менше,  а  то  й  взагалі  неукраїноцентричні.
Етнічні  спільноти,  контакти  яких  з  україномовним  оточенням  зведені  до
мінімуму,  продукують  відносно  замкнутий  спосіб  життя.  Впливають  на
функціонування  національних  меншин  і  релігійні  діячі,  що  приїздять  з-за
кордону. Багато рабинів і священників РКЦ є іноземними громадянами, що
також не може не позначатися на діяльності меншин цих конфесій. Активно
надають  гуманітарну  допомогу  міжнародні  релігійні  організації  з
Європейських країн, США, Канади та Ізраїлю.

Часто національні товариства слугують появі тих чи інших меншин в
Україні. Так, наприклад, становлення ісламу в Криму відбувалося на основі
етнічних  принципів.  Тому  він  і  став  стрижнем  етноконсолідації
кримськотатарського народу. Кримські татари використовували іслам як засіб
етнічної інтеграції і самозахисту. В свою чергу це сприяло формуванню їх
україноцентричності.  Такий  перебіг  подій,  звісно,  не  влаштовував
антиукраїнські  зовнішні  сили,  яким  була  вигідна  конфліктна  ситуація  в
кримському регіоні, а відтак і в Україні, що й призвело в останні десятиліття
до дестабілізації  в  ісламському середовищі  Криму,  а  згодом –  окупації  та
анексії  Криму  Російською  Федерацією,  яка,  на  додаток,  активно  в  різні
способи  використовує  релігійний  чинник  (московське  православ’я,  що
продукує  конфлікти,  ворожнечу,  агресивні  дії  на  релігійному  грунті)  у
гібридній війні, яку вона розв’язала і веде проти України.

Загалом  в  Україні  спостерігається  стійка  тенденція  збільшення
чисельності  громад  релігійно-національних  меншин  мусульман  та  іудеїв,
розвивається  релігійно-культурне  життя  інших  національних  меншин
(Закарпатська  реформатська  церква,  Німецька  євангелічно-лютеранська
церква,  Вірменська  апостольська  церква  та  ін.).  Мають  свої  релігійні
організації представники різних народів, що проживають в Україні.

Зауважимо,  що  відхід  від  обраної  зовнішньополітичної  доктрини  та
низький рівень правового забезпечення і навіть незначне обмеження релігійної
свободи етнорелігійних меншин в свою чергу може детермінувати тенденцію
до  їх  суспільної  ізоляції,  консервувати  їх  духовно-культурне  життя,
відриваючи його від духовного і  культурного поступу всього українського
суспільства.

Відтак, етнорелігійні меншини можуть сприяти створенню механізмів
формування зв’язків, взаємодій, опосередкувань громадянського суспільства з
державою  для  зміцнення  свого  становища  і  перспективи  розвитку.  Ці
механізми можуть мати як конструктивний (підтримка державних програм,
загальнонаціональних  ідей,  соціальне  служіння,  міжрелігійний,
міжкультурний та міжнаціональний діалог в процесі побудови громадянського
суспільства,  участь  в  розробці  і  реалізації  заходів  щодо  розв’язання
глобальних  проблем,  сприяння  підвищенню  рівня  суспільної  моралі  та
індивідуальної моральності тощо), так і деструктивний характер (самоізоляція,
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заглиблення  у  світ  власного  буття  і  байдужість  до  суспільних  процесів,
нетерпимість,  агресивність  і  агресія  до  інаковіруюючих  чи  представників
інших  національностей,  антидержавна,  антисуспільна  та  антиукраїнська
діяльність тощо).

Як  бачимо,  релігійне  функціонування  в  сучасному  українському
суспільстві окреслене чіткими правовими рамками соціально-демократичного
устрою. Але релігія,  як вже зазначалося,  може відновити баланс в системі
взаємодії у громадянському суспільстві: “Через свої моральні послання, своє
критичне ставлення до властей, освітню діяльність у суспільстві й через свій
приклад виконання обов’язку робити свій внесок у суспільний розвиток та
вдосконалення демократії”, – відзначав доповідач Парламентської Асамблеї
Ради Європи Луїс Де Пьюг (Див.: Правові основи свободи совісті і релігії та
релігійних організацій // Упорядник Бабій М.Ю. - К., 2002. - С. 60-61). При
цьому  він  застерігав  від  зрощування  релігії  і  політики  як  суспільних
феноменів. “Релігія не може зайняти місце демократії і не повинна намагатися
посісти владні позиції, -наголошував він. - Відповідно і політичні партії не
повинні охоплювати релігійні деномінації. Теократія є не найвищім ступенем
демократії, а її запереченням” (Там само). Л. Де Пьюг припускає, що “релігії
можуть стать головними активними захисниками прав людини та громадських
етичних і моральних цінностей” (Там само). 

І  саме  шляхом  виконання  цієї  соціальної  й  етичної  ролі  (або  місії)
сучасні  конфесії  України  роблять  певний  внесок  у  творення  соціальної,
правової,  демократичної  держави  і  громадянського  суспільства.  (Див.  для
прикладу: Матеріали Всеукраїнського форуму “Плід правди сіється творцями
миру”. - К., 1998).

Відомий богослов о. Іван Шевців підкреслює: “Саме аспект моральний
або  етичний  суспільного  питання  є  насамперед  причиною  зацікавлення  і
встрявання  Церкви  в  нього  з  тим,  щоб  надати  цьому  питанню  етичне
спрямування,  розв’язати  його  в  гармонії  з  правдивою  і  найвищою метою
людини,  Божими  заповідями  і  християнськими  чеснотами”  (Шевців  Іван.
Християнська Україна. - Київ-Дрогобич, 2003. - С. 74).

Інший церковний діяч - кардинал Йозеф Гьофнер, підкреслюючи, що
самі по собі політичні партії є “світськими утвореннями” і не підпадають під
керівництво  Церкви,  зауважує,  що  “в  сьогоднішньому  суспільстві  з
плюралістичним  світоглядом  Церква  деколи  змушена  буде  займатися
програмами політичних партій, щодо яких вона, як берегиня вчення про віру і
мораль,  матиме  застереження…  Християнин  має  право  –  мало  того  він
зобов’язаний,  згідно  з  засадами  своєї  віри,  -  брати  участь  у  політичній
розбудові  держави.  суспільства  й  економіки”  (Гьофнер  Йозеф,  кардинал.
Християнське суспільне вчення. - Львів, 2002. - С. 266-267). 

Проте й демократія має недоліки, на які звертають увагу й богослови.
Так, отець Іван Музичка твердить: “Великою хибою демократії є те, що в її
нутрі може легко творитися корупція, моральний розклад. В демократії діють
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люди,  а  не  ангели.  Клопіт  є  не  в  системах,  а  в  людях,  які  можуть  бути
обманщиками і шахраями або, просто, не вміють правити урядами. Лихо не в
демократії,  в  якій  обманців  проженуть  виборці,  а  в  недемократіях,  коли
обманці й розбійники дістаються до влади. Народ тут вже нічого не може
зробити  і  “вибирає”  їх  далі  собі  на  сором  і  лихо  …  Коли  наша  тепер
демократія в  Україні  має свої  хиби,  недоліки…, то лікуймо це опозицією,
розумною і творчою критикою, вказівками, порадою за допомогою преси…Не
міняймо вартостей, на яких поставлене життя людини, її держава… Оцінюючи
ідеології, не піддаваймося емоціям як німці перед Гітлером собі на сором або
росіяни  перед  Леніном,  бо  ж  то  буде  собі  на  загибель”  (Музичка  Іван.
Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори. - К.,1999. - С. 151-153 ).
Водночас цей же отець відзначає, що Церква може співпрацювати з будь-якою
системою, яка визнає основні права людини і прийме будь-який суспільний
лад, який цінує людську гідність і “дозволяє людині виконати Божу волю”
( Там само. - С.157).

Релігійний чинник (трансформовані релігійні норми) як один з елементів
правової культури може бути засобом реалізації правових ідеалів, цінностей,
тобто  складників  правової  культури.  Релігійні  і  правові  реалії  тісно
переплетені між собою і у свідомості людей формують певний тип правової
культури. 

На слушну думку проф. О.В. Бабкіної, “сучасний стан правосвідомості
українського  суспільства  характеризується  глибокою  внутрішньою
суперечливістю,  амбівалентністю,  девіацією.  Це  пов’язано  з  процесами
трансформації,  що охопили всі  виміри буття людини,  поставили саму її  в
екстремальну ситуацію вибору власної позиції,  пошуку ідентичних власній
особистості  цінностей  та  світоглядних  орієнтирів.  За  короткий  історичний
період в Україні  зруйнувалась вся система звичних правових і  політичних
уявлень,  настанов,  цінностей,  норм  і  стереотипів,  які  визначали  життя
пересічної  людини  в  попередню  епоху.  Суперечливість  суспільних
перетворень,  нові  економічні  реалії  разом  з  політичними  технологічними,
ідеологічними  та  інформаційними  новаціями  викликали  певну  правову  та
ціннісну  дезорієнтацію  в  суспільстві,  порушували  питання  політичної
ідентифікації  та  самоідентифікації  як  суспільства  в  цілому,  так  і  окремої
особистості”  (Бабкіна  О.В.  Теоретико-методологічні  проблеми  політичних
трансформацій  //  Політико-правова  реформа  в  Україні:  історія,сучасність,
перспективи. - К., 2013. - С. 31).

Дослідниця підкреслює, що “право не є всесильним у протистоянні із
політикою  (її  кон’юнктурою,  доцільністю,  цинізмом).  Перебільшені
очікування щодо права можуть спричинити кризу довіри до законодавчих,
конституційних шляхів розв’язання гострих політичних проблем... Закони самі
по собі не можуть автоматично забезпечити добробут громадян, комфортність
проживання,  якщо  відсутні  ефективна  економіка,  належне  керівництво
соціально-економічними процесами в державі”(Там само).
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На нашу думку в правовому регулюванні суспільно-релігійних відносин
в Україні існує низка організаційних, нормативних, процесуальних та інших
питань,  що  перешкоджають  утвердженню  на  засадах  толерантних
міжконфесійних  відносин  поліконфесійного  суспільства  в  Україні  та  які
потребують комплексного опрацювання, зокрема: 

• нормотворча  діяльність  в  релігійній  сфері  не  рідко  здійснюється  за
відсутності  загальнодержавної  системності,  шляхом  фрагментарного
вирішення  наявних  проблем  в  окремих  законах  та  інших  правових
актах;

• різні  правові  акти,  що  регулюють  суспільно-релігійні  відносини,
приймалися  впродовж  майже  тридцяти  років  без  достатньої
узгодженості  понятійно-категоріального  апарату  і  застосовують  ряд
термінів,  які  неоднозначно  сприймаються  суб’єктами  суспільних
відносин (у тому числі правових і релігійних);

• відсутнє  спеціальне  законодавче  регулювання  суспільно-релігійної
діяльності, що призводить до правопорушень та соціальних конфліктів у
державно-церковних та міжконфесійних відносинах;

• норми законодавства,  що стосуються релігійного сегменту суспільної
реальності  потребують  подальшої  гармонізації  з  положеннями
відповідних стандартів країн Європейського Союзу, розробки і введення
правових механізмів реалізації людиною релігійних прав; 

• недостатньо  врегульованими  є  проблеми  забезпечення  релігійної
безпеки,  протидії  правопорушенням та юридичної  відповідальності  в
релігійній сфері.
Відтак,  за цих умов нагальною є проблема кодифікації законодавства

України,  що  стосується  регулювання  суспільно-релігійних  відносин.
Особливого звучання це набуває в контексті сучасної суспільної ситуації, що
характеризується загостренням проблем національної,  державної  і  духовної
безпеки. Адже право і релігія – важливі підсистеми сучасного суспільства, що
перебувають  у  функціональних  взаємозв’язках  між  собою  та  з  іншими
суспільними підсистемами і суспільством у цілому. Зумовлення правовими
нормами  релігійних  змін,  трансформацій,  їх  концентроване  виявлення  у
релігії, а з іншого боку зворотній вплив релігії на право (творення правових
норм у відповідь на потреби релігійної сфери суспільного життя) засвідчує
важливість і нагальність вирішення окреслених проблем.

Відтак у законодавстві мова має йти не лише про відокремлення Церкви
від держави від Церкви, а й Церкви від держави, про співвідношення Церкви і
суспільства.

Упорядкування  і  стабілізація  культурно-цивілізаційного  поступу
України на мікрорівні (розбудова демократичної соціально-правової держави,
становлення  національної  свідомості,  відродження  ідеї  національної
духовності,  утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей у масовій
свідомості)  і  входження до нової  макроструктури в якості  рівноправного і



359

повноправного члена світового співтовариства можлива при наявності певного
дисипативного чинника.

В  умовах  руйнації  і  розпаду  монолітної  системи  взаємозв’язків  між
соціально-економічними,  політичними  і  соціокультурними  структурами  в
державі роль цього чинника за певних обставин може виконати релігія, яка,
охопивши  всі  сфери  людського  буття  (окрему  людину-особистість,  сім’ю,
економіку,  політику,  виховання  тощо)  була  б  каталізатором  створення
глобальної системи саморегулювання відносин людини з навколишнім світом.
Першим кроком і прикладом цього, на наш погляд, стала Революція Гідності,
де  виявилися  й  ознаки  творення  в  Україні  громадянської  релігії,  та
міжконфесійного єднання (за виключенням деяких церков, наприклад УПЦ
МП,  яка  й  нині  залишається  п’ятою  колоною  та  створює  перешкоди
толерантизації міжконфесійних відносин), в якій, на слушну думку проф. А.М.
Колодного,  “своєрідно  переплітаються  національна  політична  культура  і
традиції  релігій,  які  існують  в  країні.  В  ній  має  місце…  обожнення
національних цінностей, видатних національних діячів, національної історії та
національних ідеалів…Бог цієї релігії постає скоріше в ролі якогось гаранту
суспільного порядку, закону і права, а не милосердної істоти, затурбованої
посмертним буттям людини” (Колодний А. М. Історіософія релігії. - К., 2013. -
С. 187).

Проте  зауважимо,  що  сучасну  релігійну  ситуацію  можна  вважати
кризовою. Кризові процеси у релігійній сфері супроводжуються відтворенням
старих усталених стереотипів і догм, нетерпимістю, гіперкритицизмом щодо
інших  поглядів,  вірувань,  конфесій  тощо,  відсутністю  самокритичності,
месіанством (претензією на абсолютну істину) та фактичним сповідуванням
подвійної моралі. Це, в свою чергу, призводить до загострення як між- так і
внутріконфесійних  відносин,  роз’єднання  церкви  і  суспільства,  релігії  і
культури, сприяє суспільній дезінтеграції.

 Вихід  з  такого  становища  можливий  становленням  міжцерковного
діалогу та діалогу між державою і церквою, які будувалися б на принципах
толерантності,  взаємоповаги,  порозуміння,  дотримання  свободи  совісті  та
права вибору. А для цього необхідне створення усталеної світоглядної позиції
на засадах релігійного плюралізму, яка орієнтувала б не на феномен релігійної
відмінності, а на формування нової цілісності як поліфонії багатоманітності
релігії.  Лише  за  таких  умов  релігія  може  претендувати  на  роль  рушія
суспільно-цивілізаційного  розвитку.  І  тут,  все  таки,  заключне  слово
залишається за нормами права і не лише – за Буквою, а й за Духом Закону.

Відтак, за роки незалежності Україна вже має позитивний здобуток в
утвердженні європейської стандартизації  правового регулювання суспільно-
релігійних  відносин  в  Україні,  що  виявляється  в  творенні  нормативно-
правових  засад  забезпечення  конфесійної  диференціації  та  толерантизації
міжконфесійних  відносин.  Проте  є  низка  організаційних,  нормативних,
процесуальних та інших питань, що гальмують це забезпечення та, відповідно,
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й  інтеграцію  України,  подолання  яких  потребує  консолідації  зусиль  усіх
уповноважених суб’єктів, виваженої, але оперативної державної політики в
цьому напрямку.

 На  нашу  думку  вирішенню  цих  питань  сприятимуть:  кодифікація
законодавства  України,  що  стосується  регулювання  суспільно-релігійних
відносин;  законодавче  забезпечення  реалізації  національної  ідеї  в
державотворчому процесі; правове забезпечення проукраїнськості релігійного
процесу та подальше сприяння утвердженню Православної Церкви України
(Української  Помісної  Православної  Церкви);  вдосконалення  юридичного
механізму  забезпечення  національної,  інформаційної  та  духовної  безпеки
держави  й  суспільства,  безпеки  людини  в  інформаційній  сфері  з  метою
утвердження  поліконфесійного  суспільства  в  Україні  на  засадах
міжконфесійної толерантності.

3. Правове підґрунтя конфесійно-місіонерської діяльності 

Україна – країна свободи світоглядів і віросповідань. Конституція країни
забезпечує її громадянам не тільки право сповідувати будь-яку релігію, а й
свободу  відкритої  релігійної  діяльності,  свободу  пропаганди  свого
віросповідання.  Останнє  –  саме  поширення  представниками  конфесійних
організацій  своєї  віри  серед  населення,  яке  сповідує  іншу віру,  а  то  й  не
сповідує,  називається  місіонерством.  Конфесії  мають  свої  організації,  які
покликані  до  здійснення  таких  функцій,  мають  для  цієї  мети  відповідну
матеріальну базу. В католицизмі нею є “Конгрегація євангелізації народів”, в
протестантських  течіях  місіонерством  займаються  спеціальні  місіонерські
товариства.  Але,  окрім  спільнотного  місіонерства,  є  й  індивідуальне
(вірянське).  Протестантський  принцип  загального  священства  вимагає  від
кожного  вірянина-протестанта  особистої  участі  у  місіонерстві.  Цим
пояснюється те, що в Україні протестантстві організації становлять вже десь
четвертину  її  релігійної  мережі.  Утворено  протестантські  спільноти
українських  центрів  в  низці  країн  зарубіжжя.  Всім  відома  місіонерська
діяльність  свідків  Єгови  і  мормонів.  Для  останніх  в  молодому  віці
обов’язковим є виїзд на двохрічну місію в якусь зарубіжну країну. 

 Аналізу місіонерства як окремої сфери організації  буття релігійного
феномена  присвячено  підрозділ  праці  “Місіонерство  в  організації
конфесійного життя”, написаний А.Колодним. Відсутність місіонерства в
окремих конфесій, як свідчить історія, призводить до їх духовної смерті. 

 Місіонерство забороняє обов’язковість якоїсь однієї з релігій шляхом
визнання  її  державною.  В  утверджуваному  в  Україні  громадянському
суспільстві кожний її громадянин є суверенним. У відповідності із Законом
про свободу совісті та релігійні організації (ст. 3) він вільний приймати чи
змінювати релігію за своїм вибором. Кожний громадянин має право виражати
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і  вільно  поширювати  свої  релігійні  переконання.  “Ніхто  не  може
встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-
яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії…,
до  участі  або  неучасті  в  богослужіннях,  релігійних  обрядах  і  церемоніях,
навчання  релігії”.  Таким  чином,  проголошуючи  право  на  свободу
віросповідань, свободу релігієвибору, Українська держава, якщо вона вважає
себе  демократичною  і  претендує  такою  ввійти  в  Об’єднану  Європу,
зобов’язана  створити умови для функціонування на  своїй території  різним
релігіям, а відтак допускати свободу місіонерської діяльності. 

Оскільки в Україні  Церква відокремлена від  держави,  то остання  не
повинна  якимсь  чином  визначать  і  регламентувати  релігієвибір  своїх
громадян, зокрема сприяти виживанню відмираючих традиційних вірувань чи
спільнот. Традиційні Церкви самі повинні працювати на свого прихожанина, а
не  чекати,  як  у  нас  зокрема  православні,  що це  за  них  зробить  держава,
включаючи у свої закони антидемократичні статті, що обмежують діяльність
одних  і  сприяють  діяльності  інших  релігійних  спільнот.  Приклад
Галичанського регіону, де громади нових релігійних течій становлять лише
1% від загальної кількості релігійних спільнот (в Подніпров’ї і Сході - від 10
до 20%) говорить про багато чого. То ж доля конфесій – в їх руках.

Демократична  держава  має  бути  гарантом  свободи  світоглядного
вибору, свободи віросповідань, а не засобом підтримки і утвердження якихось
окремих релігійних течій чи церков, наголошується в підрозділі.  Останні в
умовах свободи совісті самі мають думати про утримання і поповнення своїх
парафіян через організацію і активізацію місіонерської діяльності. Складається
враження, що до неї віряни традиційних церков взагалі нездатні із-за незнання
ними основ свого віровчення, змісту Священних книг. Вони здатні лише до
якогось обрядодіяння (і то в храмі).

Гарантована Конституцією України, її законодавством свобода релігії і
віросповідань  певною  мірою  сприяла  активному  „наповненню”  країни
великою кількістю місіонерів і місій різних зарубіжних релігійних центрів. В
останні  роки в Україну в середньому щорічно прибувало понад 2,5 тисячі
представників із понад 350 різних зарубіжних релігійних центрів. Очевидним є
той факт, що саме за допомогою місіонерів і місій була створена більшість
нині  діючих  в  Україні  нетрадиційних  релігійних  течій.  Це  породило
різноманіття складних суспільно значимих проблем. Найбільш гострою серед
них була проблема співвідношення традиційних і нетрадиційних релігійних
спільнот, діяльності в правовому полі країни закордонних місій і місіонерів,
питання їх правового статусу.

У відповідності з прийнятим Верховною Радою України в квітні 1991
року  Законом  „Про  свободу  совісті  і  релігійні  організації”  (статті  7  і  10)
релігійні управління і центри мають право створювати місіонерські товариства
(місії). Закон визначає і мету місій як специфічних релігійних організацій –
поширення віровчення. 
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Зарубіжні місії, що діють на території України, питання свого утворення
і діяльності вирішують на основі домовленостей між їх зарубіжним релігійним
центром і державним органом України у справах релігій (ст.9). Зарубіжний
релігійний центр у відповідності з такою домовленістю може створювати в
Україні  своє  регіональне  представництво  з  підпорядкуванням  йому  такого
структурного підрозділу, яким є місія або місіонерське товариство. Останні
діють,  дотримуючись  законодавства  України,  на  підставі  власних  статутів
(положень), що реєструються в такому ж порядку, як і місії, що створюються
релігійними управліннями, центрами “місцевого походження” (ст. 13.14). На
початок 2021 року в Україні діяло в різних конфесійних спільнотах 369 місій.

Закон  не  визначає  якісь  відмінності  між  зареєстрованими
місіонерськими  організаціями  місцевого  або  зарубіжного  походження,
традиційної  або  нетрадиційної  направленості. Вони  мають  однаковий
правовий статус, рівні у своїх правах, обов’язках і відповідальності, а також і в
залежних  від  держави  умовах  повноти  їх  функціональної  діяльності  і
релігійної самоактуалізації.

Що стосується роботи в Україні місіонерів - представників зарубіжних
релігійних центрів, то тут варто зауважити, що їх перебування і діяльність
регулюється  прийнятим  пізніше  (в  грудні  1993  року)  спеціальним
положенням-доповненням статті 24 Закону України “Про свободу совісті та
релігійні  організації”.  В  цьому  доповненні  до  статті  сказано,  що
священнослужителі,  релігійні  проповідники, наставники,  інші представники
зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово
знаходяться  в  Україні,  можуть  займатися  проповідуванням  релігійних
віровчень, виконанням релігійних обрядів або іншою релігійною діяльністю
лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули і за
офіційним  узгодженням  із  державним  органом,  який  здійснює  реєстрацію
статуту відповідної релігійної організації.

Проте стаття 24 українського Закону про свободу совісті  насамперед
суперечить  статті  19  Загальної  декларації  прав  людини,  прийнятої
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року і підписаною (а відтак
прийнятою  до  виконання)  Україною.  Ця  стаття  гарантує  кожному
громадянину  право  на  свободне  вираження  своїх  переконань.  „Це  право
включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань і свободу
шукати,  одержувати  і  поширювати інформацію  та  ідеї  будь-якими
засобами і незалежно від державних кордонів”.

Ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року „Міжнародний пакт про
громадянські  і  політичні права”,  прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН
16.12.1966 року, в статті 19 (п. 2) також заявляє, що „кожна людина має право
на  вільне  висловлення  своєї  думки;  це  право  включає  свободу  шукати,
одержувати  і  поширювати  будь-яку  інформацію  та  ідеї,  незалежно  від
державних кордонів, усно, письмово або за допомогою друку або художніх
форм вираження, а чи ж іншими способами на свій вибір”. В пункті 3 цієї ж
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статті названого документу ООН говориться про певні обмеження названої в
п.2 діяльності, але тут же мотивація їх чітко визначається: „з метою охорони
державної  безпеки,  громадського  порядку,  здоров’я  або  моральності
населення”.  В  „Загальному  коментарі  ООН  Комітету  з  прав  людини
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права” (№22 від 20 липня
1993  року)  зокрема  сказано,  що  названий  Пакт  не  обмежується  тільки
традиційними  релігіями  або  релігіями  і  переконаннями,  що  мають
інституціїзовані  ознаки  і  практики,  що  є  аналогічні  традиційним  релігіям.
Тому Комітет з тривогою відзначає тенденцію до дискримінації деяких релігій
або переконань на різних підставах, зокрема на підставі того, що вони недавно
засновані або ж стосуються релігійних меншин, що може викликати вороже
ставлення з боку домінуючої релігійної спільноти”.

Таким  чином,  стаття  24  українського  Закону  ігнорує  названі  вище
документи ООН, підписані Україною. А між тим вони мають в її правовому
полі домінуюче значення. Це виражається в наступному: 

в)  документи  гарантують  кожному  громадянину (а  не  тільки
громадянину своєї країни, як Закон України) право поширювати повсюди свої
погляди. До речі, і стаття 24 Конституції України гарантує кожному (тут не
сказано „громадянину України”) „право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань”;

б)  фактор  державних  кордонів  при  поширенні  будь-якої  інформації,
поглядів,  а  відтак  і  релігійних  переконань,  не  може  служити  якоюсь
перепоною в цьому;

в) форма поширення переконань документом ООН чітко не визначена
(сказано: „способом за своїм вибором”, „будь-якими засобами”);

г)  діяльність  місіонера не  може бути забороненою,  оскільки вона не
підпадає під фактори можливого обмеження її – охорона державної безпеки,
громадського порядку, здоров’я і норм здорової моралі;

д) право на свободу релігійної діяльності документи ООН не обмежують
лише т. зв. традиційними конфесіями. 

Стаття  24  Закону  України  про  свободу  совісті  суперечить  статті  35
Конституції України, яка наголошує, що “кожний (не сказано, що громадянин
України) має право на свободу світогляду та віросповідания. Це право включає
свободу  сповідувати  будь-яку  релігію  або  не  сповідувати  ніяку,
безперешкодно  відправляти  особисто  або  колективно  релігійні  культи  та
ритуальні  обряди,  вести  релігійну  діяльність” (в  тексті  окремі  слова
підкреслені нами).

Стаття 24 Закону Україні чітко не визначає, яка релігійна організація
(громада,  управління,  центр  та  ін.)  має  право  запрошувати  зарубіжних
місіонерів. Відтак якщо їх запросить якась місцева релігійна громада, то він
може вільно діяти в межах її  території  (в статті  не сказано,  що лише в її
молитовному  будинку).  Стаття  не  забороняє  місіонерську  діяльність
послідовників релігійної течії з інших регіонів України .
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Ще одне. Місії мають схвалені певним державним органом статут (або
положення) про свій статус і форми дозволеної ним діяльності. Скоріше там
сказано і про свободу місіонерської роботи. А це – документ, який дає право
на свободу пропаганди релігійних ідей певної конфесії.

Досвід України свідчить про те, що традиційні церкви із-за невміння і
бажання вести євангелізаційну роботу поза огорожею своїх храмів спонукають
державу обмежувати місіонерську і благодійницьку діяльність інших конфесій
в своїх сподіваннях на збереження в такий спосіб своїх прихожан. Їх адепти у
Верховній  Раді  й  пропихують  в  діюче  законодавство  доповнення,  які
суперечать міжнародним правовим нормам.

Та й не тільки правовим, а й біблійним положенням, що обґрунтовують
місіонерську діяльність християн, її необхідність. Ісус Христос промовляв до
своїх учнів: „Дана мені вся влада на небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть усі
народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати
все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку” (Мт. 28:18-20).
Першими, кого послав Ісус до всіх народів, були його апостоли. Враховуючи
невідповідність  статті  24  міжнародним  правовим  документам  з  питань
свободи  совісті,  в  проекті  нового  Закону,  підготовленому  комісією
Міністерства юстиції України при участі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ
в цьому, статті такого змісту немає.
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179. Суспільство  -  Держава  –  Церква:  контекст  міждисциплінарних
досліджень. Наук. збірник. – Хмельницький, 2016.

180. Україна  поліконфесійна.  Монографія  за  ред.  А.Колодного  і
П.Павленка. – К., 2021

е) Релігійне життя України в особах діячів і дослідників
181. Колодний А.М. Релігійне життя України в особах його діячів і

дослідників. Монографія. К., 2018.
182. Шевченко –Християнство –Україна. Колект. монографія. За ред.

А. Колодного. – К., 2014.
183. Феномен Петра Могили. Колект. монографія. За ред. А.Колодного

і В.Климова. – К., 1996.
184. Петро Могила і сучасність. Збірник праць. – За ред. В.Климова і

А.Колодного. – К., 1996.
185. Петро  Могила:  богослов,  церковний  і  культурний  діяч.  Наук.

збірник. За ред. А. Колодного і В. Климова. – К., 1997.
186. Климов В.В. Святитель Димитрій (Туптало). Монографія. – Львів,

1996.
187. Колодний А.М. Життя-Праця-Думки. Біобібліографія. – К., 2007.
188. Кододний А.М. Доле моя, доле. Біографічний нари. – К., 2020
189. Кирюшко  М.І.,  Колодний  А.М.,  Филипович  Л.О.  Митрополит

Іларіон (Огієнко). Монографія. – Львів, 1993.
190. Огієнківські читання. Наук. збірник. За ред. А. Колодного. – К.,

1997.
191. Іван Огієнко (митрополит  Іларіон)  -  патріот,  вчений,  богослов.

Наук. збірник за ред А.Колодного. – К., 2012.
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192. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я.  Збірник
статей. За ред. А. Колодного. – К., 2012.

193. Арсен Річинський – до 120-річчя від дня народження. Збірник. За
ред. А. Колодного, А. Гудими і П. Мазура. – Тернопіль, 1998.

194. Арсен Річинський в житті Заславщини і в контексті української
науки. Збірник. За ред. П.Мазура і А.Колодного. – Кременець, 2017.

195. Духовність – народові До 110 Арсена Річинського.  Збірник. За
ред. А. Колодного і А.Гудими. – К., 2002.

196. Арсен  Річинський  і  проблеми  Української  Помісної  Церкви.
Наук.збірка за ред.  А.Гудими, П.Мазура і  А.Колодного. – Тернопіль,
2008. 

197. Арсен  Річинський  –видатний  український  громадський  діяч  і
науковець-релігієзнавець.  Колект.  монографія.  За  ред.  А.Колодного,
А.Гудими і П.Мазура. – Кременець, 2006

198. Арсен  Річинський  і  сучасний  стан  духовного  поступу
українського народу. Наук. збірка. За ред. А.Колодного і П. Мазура. –
Кременець, 2011.

199. Кондратик  Л.  та  Кондратик  О.  «Українське  християнство»
Михайла Грушевського. Монографія. – Луцьк, 2006.

200. Колодний  А.М.  Іван  Шевців:  життєпис  українця-християнина.
Монографія. – К., 2011.

є) Православ’я на теренах України
201. Історія Православної Церкви в Україні.  Колект.  монографія.  За

ред. П.Яроцького. К., 1997.
202. Надтока Г.М. Православна Церква в Україні (1900-1917 роки ).

Монографія. – К., 1998.
203. Переяслав – 1654 в історії Української Церкви. Збірник. За ред.

Анатолія Колодного і Арсена Гудими. – Київ-Тернопіль, 2003. 
204. Климов  В.В.  Українські  православні  монастирі  та  чернецтво:

позиція в національній історії. Монографія. – К., 2008.
205. Шевченко  В.В.  Православ’я  України  і  цивілізаційні  виклики:

історія і сучасність. Монографія. – К., 2013.
206. «Русский  мир»  патріарха  Кирила  не  для  України.  Колект.

монографія. За ред. А.Колодного.–К., 2014.
207. Недзельська  Ю.К.  Православний  мирянин  в  житті  сьогодення:

український контекст. Монографія. – К., 2010.
208. Кулагіна-Стадніченко Г.М. Феномен індивідуальної релігійності

православного віруючого. Монографія. – К., 2019
209. Українську святиню Почаївську Лавру – українському народові.

Збірник праць. За ред. А. Гудими і А. Колодного. – Тернопіль, 2012.
210. Саган  О.Н.  Православна  Церква  України:  конституювання  і

перспективи розвитку. – К., 1919.
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211. Уся  правда  з  Українського церковного  питання.  Збірка  за  ред.
О.Сагана. – К., 2021.

є) Католицизм і греко-католицизм 
212. Україна — Ватикан:  україно-ватиканські  відносини в контексті

суспільних  і  міжконфесійних  проблем.  Наук.  збірник.  –  Івано-
Франківськ, 2008.

213. Україна — Ватикан: розвиток освіти і духовності. Наук. збірник. –
Одеса, 2008.

214. Україна  —  Ватикан  в  контексті  культурно-цивілізаційного
діалогу: історія і сучасність. – Наук. збірник за ред. Л. Филипович і П.
Яроцького. – К., 2010.

215. Україна — Ватикан: до і  після Другого Ватиканського собору.
Наук. збірка. За ред. Л.Филипович, П.Сауха і П.Яроцького. – Житомир. -
Київ, 2013.

216. Україна — Ватикан: християнство в контексті його включення у
різноманіття  сфер  суспільного  життя.  Наук.збірка.  За  ред.  Е.
Бистрицької та П.Яроцького. – Тернопіль, 2015.

217. Отрош М.І. Церковно-політична історія Римських пап. В 3-х т. –
К., 2019-2020.

218. Присухін  Сергій.  Поліфонія  культури  життя:  філософсько-
богословська  спадщина  Івана  Павла  ІІ  в  сучасному  дискурсі
(релігієзнавчий аспект). – К., 2017.

219. Кияк  С.  Ідентичність  українського  католицизму:  генезис,
проблеми, перспективи. Монографія. – Івано-Франківськ, 2006.

220. Український Греко-Католицизм в контексті вітчизняної історії та
сучасні  суспільні  реалії.  Збірник  праць.  За  ред.  Е.Бистрицької  та
П.Яроцького. – Тернопіль, 2016.

221. УГКЦ в історії  та  сучасних процесах розвитку  України.  Наук.
збірник. За ред. Е.Бистрицької і П.Яроцького. – Тернопіль, 2016.

222. «Берестя-1596» в контексті історії українства. Збірник. За ред. А.
Колодного та А.Гудими. – Тернопіль. 1996.

223. Берестейський  Собор  1596  року  в  історичній  долі  українства.
Колект. монографія. За ред. А. Колодного. – К., 2017.

224. Недавня  О.В.  Греко-католицизм  в  контексті  духовного
самовизначення українців між християнськими Сходом і Заходом. – К.,
2000.

225. Українській  унійності  –  425.  Збірка  за  ред.  А.Колодного  і
П.Павленка. – К., 2021
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ж) Іслам українських теренів 
226. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Спецвипуск УР.

За ред. А.Колодного і О. Сагана. – К., 2004.
227. Ісламські  процеси  в  світі  й  Україні.  Наук.  збірник.  За  ред.  А.

Арістової. – К., 2011.
228. Іслам  і  Євроінтеграція.  Наук.  збірник.  За  ред.  А.Колодного  і

О.Сагана. –К., 2006.
229. Іслам в його проблемах і трансформаціях. Колект. монографія. За

ред. А.Арістової і А. Колодного. – К., 2010.
230. Ісмагілов С.В. Якубович М.М. Ісламознавство. Навч. посібник. –

Вінниця, 2018.
231. Якубович М.М., Ісмагілов С.В. Іслам в Схілній Європі: традиція

поміркованості. Монографія. – Ічня, 2019.
232. Ісмагілов  С.В.  Макасид  аш-Шаріа  в  сунітській  та  шиїтській

тралиціях: компаративний аналіз. Монографія. – К., 2021 

з) Нові релігійні течії
233. Филипович  Л.О.  Нові  релігійні  течії  і  організації  в  Україні.

Брошюра. К., 1997.
234. Филипович  Л.  і  Дудар  Н.  Нові  релігійні  течії  України:  огляд,

документи, переклади. – К., 2001.
235. Нові  релігійні  рухи  в  Європі  і  в  Україні.  Збірник.  За  ред.

І.Боднарчука і А.Колодного. – К., 2006.

и) Авраамістичні релігії й Україна
236. Авраамістичні  релігії  в  Україні:  етнокультурні  взаємовпливи  і

міжконфесійні  відносини.  Наук.збірник.  За  ред.  П.Яроцького  і
С.Побуцького. – Галич. 2013.

237. Авраамістичні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та
міжконфесійні взаємини. Наукова збірка. За редакції С.Побуцького та
П.Яроцького. – Галич, 2014. 

238. Авраамістичні релігії і Реформація: формування протестантського
символу  віри  й  ідеології  нових  релігійних  течій.  Наук.  збірка  за
редакцією С.Побуцького і П.Яроцького. – Галич, 2017.

V1. Десятитомник “Історія релігії в Україні”.
239. Том.  І.  Дохристиянські  вірування.  Прийняття  християнства.  За

ред. Б.Лобовика. – К., 1996. 
240. Том.  І.  Дохристиянські  вірування.  Прийняття  християнства.  За

ред. Б.Лобовика. –К., 1998. Передрук в Канаді.
241. Том ІІ. Українське Православ’я. За ред. П.Яроцького. – К., 1999
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242. Том ІІІ. Православ’я в Україні. За ред. А.Колодного і В.Климова. –
К., 1999.

243. Том VІ. Католицизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2001.
244. Том V. Протестантизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2002.
245. Том VІ. Пізній протестантизм України. За ред. П.Яроцького. – К.,

2007.
246. Том VІ.  Пізній протестантизм України. Друге доопрац. вид. За

ред. П.Яроцького. – К.. - Дрогобич. 2008. 
247. Том VІІ. Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. – К.,

2011.
248. Том VІІІ. Нові релігії України. За ред. А.Колодного. – К., 2010.
249. Том ІХ. Релігія і Церква в історії української діаспори. За ред.

А.Колодного. – К., 2013. 
250. Том  Х.  Релігія  і  Церква  років  незалежності  України.  За  ред.

А.Колодного. К., 2003.

VІІ. Бібліотечка “Конфесії України”
251. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра. Брошюра. – К.,

2002.
252. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. Брошура.

– К., 2001.
253. Колодний  А.М.  Церква  Ісуса  Христа  Святих  останніх  днів.

Монографія. – К., 2010.
254. Колодный А. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней.

Монография. – Полтава, 2014.
255. Колодний А., Филипович Л. Церква Ісуса Христа Святих останніх

днів в історії і сьогоденні. – К., 2014. 
256. Колодний А. Филипович Л. Церка Ісуса Христа святих останніх

днів в її сьогоденні. Монографія. – К., 2020.
257. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні. – Львів, 2002.
258. Луцишина О. Вайшнавізм. Людина в Рігведі. – К., 2005.
259. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні. – К., 2004.

VІІІ. Українська релігієзнавча думка діаспори.
260. Олексюк Володимир. Християнські основи української філософії.

Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1996.
261. Музичка  Іван.  Християнство  в  житті  особи  і  народу.  Вибрані

твори. За ред. А.Колодного. – К., 1999.
262. Арсен Річинський А. Проблеми україн. релігійної свідомості . За

упорядкування  і  редагування  А.Колодного  і  О.Сагана).  –  Тернопіль,
2000; 2002.
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263. Шевців  Іван.  Християнська  Україна.  Вибрані  твори.  За  ред.
А.Колодного. – К., 2003.

264. Ярмусь  Степан.  Досвід  віри  українця.  Вибрані  твори.  За  ред.
А.Колодного. – К., 2002.

265. Ярмусь  Степан.  Досвід  віри  українця  (2-ге  доопрацьоване
видання). – К., 2008.

266. Ортинський  Іван.  Християнство  в  його  виявах  і  сьогочасних
проблемах. Вибр. праці. Упорядник і редактор А.Колодний. – К., 2016.

267. Мулик-Луцик  Юрій.Релігія  в  історії  і  духовності  українців.
Вибрані праці. Упорядник і редактор А.Колодний. – К., 2019. 

ІХ. Проблеми свободи буття релігії і державно-церковних відносин.
а) Свобода совісті в її сутності і вияві 

268. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів. За
ред. М.Бабія. – К., 1996.

269. Свобода совести,  вероисповедания и религиозных организаций.
Сборник документов. Под ред. М.Бабия. – К., 1994.

270. Свобода  совісті  і  віросповідань.  Збірник  міжнародних,
європейських та українських правових документів. За ред. М.Бабія. – К.,
2006.

271. Religion in the context globalization: legal aspects of the functioning of
religious organizaation // Релігія в контексті глобалізації: правові аспекти
функціонування  релігійних  організацій.  Наукова  збірка.  За  ред.
К.Елбакян, Л.Филипович, Г.Гоффмана. – Krakow 2017.

272. «Плід правди сіється творцями миру». Збірник. – К., 1998.
273. Бабій  М.Ю  .  Свобода  совісті:  філософсько-антропологічне  і

релігієзнавче осмислення. – К., 1994.
274. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних органгізацій.

Збірник докумантів. Упорядник М.Бабій. – К., 2002.
275. Климов В.В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському

суспільстві років незалежності. Вибрані праці. – К., 2009.
276. Свобода  религии  или  вероисповедания:  общие  принципы  и

правовые условия данного права в различных государствах. Материалы
конференции. – Минск, 2004. 

277. Мораль-Релігія-Освіта. Збірник за ред.А.Колодного. – К., 2005.
278. Релігія  і  соціальні  зміни в  сучасному світі.  Збірник  за  ред.  В.

Докаша. Чернівці., 2006.
279. Релігія  і  суспільство:  нові  преференції.  Збірник  праць.  За  ред.

В.Докаша. –Чернівці, 2006. 
280. Саган О.Н. Право віруючих на зміну юрисдикції. – К., 2017.
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б) Двадцять чисел щорічника «Релігійна свобода»
281. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І.

За ред. В.Єленського. – К., 1997.
282. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип.

ІІ. За ред. А.Колодного. – К.,1998.
283. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За

ред. А.Колодного. – К., 1999.
284. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив

у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV.
За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2000.

285. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори
утвердження свободи віросповідань. Вип. V. За ред. А.Колодного. – К.,
2001.

286. Релігійна  свобода:  свобода  релігії  і  національна  ідентичність.
Вип.VІ. За ред. А.Колодного. – К., 2002.

287. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип.
VІІ. За ред. А.Колодного. – К., 2003.

288. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи буття.
Вип.VІІІ. За ред.А.Колодного і М.Бабія. – К., 2004.

289. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-
політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. – К., 2005. 

290. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій –
правовий і  політичні  аспекти.  Вип.  Х. За ред.  А.Колодного,  М.Бабія
Л.Филипович. – К., 2006. 

291. Релігійна свобода: законодавство України про свободу совісті –
європейські стандарти та українські реалії. Вип. ХІ. За ред. А.Колодного
і М.Бабія. – К., 2007.

292. Релігійна  свобода:  міжконфесійний  діалог  як  складова
становлення громадянського суспільства. Вип. ХІІ. За ред. А.Колодного,
М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2008.

293. Релігійна  свобода:  теоретичні  і  практичні  виміри  оптимізації
міжконфесійних відносин. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2008.

294. Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-
політичні, правові та конфесійні аспекти. Вип. ХІІІ. За ред. А.Колодного
і О.Сагана. – К., 2008.

295. Релігійна  свобода:  державно-церковна  політика  в  Україні  як
фактор  формування  громадянського  суспільства.  Вип.  ХІV.  За  ред.
А.Колодного і О.Сагана. – К., 2009.

296. Релігійна  свобода:  свобода  релігії  і  демократія  –  старі  і  нові
виклики. Вип. ХV. За ред. А.Колодного. – К., 2010.

297. Релігійна  свобода:  свобода  релігії  і  міжрелігійний  діалог  –
глобальні виміри і локальні вияви. Вип. ХVІ. За ред. А.Колодного. – К.,
2011.



380

298. Релігійна свобода: свобода буття релігії в сучасному соціумі. Вип.
ХVІІ-ХVІІІ. За ред. А.Колодного. – К., 2013-2014.

299. Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур. Вип. ХІХ
(част.1). За ред. А.Колодного. – К., 2016.

300. Релігійна свобода: свобода релігії і переконань за умов сучасних
викликів. Вип. ХІХ (част.2). За ред. А.Колодного і Л.Филипович. –К.,
2016.

301. Релігійна свобода: релігійне життя України і світу за умов свободи
релігії і віросповідань. Вип. ХХ. – За ред.А.Колодного і Л.Филипович. –
К., 2017.

302. Релігійна свобода. Вип. ХХ1. – За ред. Л.Филиплвич. – К., 2020.
303. Релігійна свобода. Вип. ХХІІ. – За ред. Л,Филипович. – К., 2021

в) Міжконфесійні і державно-церковні відносини
304. Влада  і  Церква  в  Україні.  Наук.  збірник.  За  ред.  В.Пащенка  і

А.Колодного. – Полтава, 2000. 
305. Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник.  За ред.

А.Колодного і В.Калюжного. – Запоріжжя, 2008.
306. Релігійний  досвід  і  толерантність.  Матеріали  конференції.  –

Дніпро, 2008. 
307. Релігія  і  Церква  в  суспільних  реаліях  України.  Спецвипуск

«Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. – К., 2006. 
308. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і документів. За

ред. М.Бабія. – К., 2004.
309. Толерантність:  сфера  міжконфесійних  відносин.  Релігієзнавчий

аналіз. Наук.збірник. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2004.
310. Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільності в

Україні. Наук.збірка. За ред. В.Калюжного і А.Колодного. – Запоріжжя,
2013.

311. Роль експертних структур у сфері політики, охорони довкілля та
релігійного життя. Збірка праць. За ред. Л.Филипович та Н.Кутузової. –
К., 2013.

312. Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси
и Украины. Сборник. Под ред. Н.Кутузовой и Л.Филипович. – Вильнюс,
2014.

313. Державно-церковні  відносини  в  Україні:  регіональні  аспекти.
Наук. збірник. За ред. А.Колодного та В. Олуйка. – Хмельницький, 2003.

314. Екуменізм  і  проблеми  міжконфесійних  відносин  в  Україні.
Колект. монографія. За ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К., 2001.

315. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За
ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2001.



381

316. Релігія  і  Церква  в  Подільському регіоні:  історія  та  сучасність.
Науковий збірник. За ред. В.Олуйка та А.Колодного. – Хмельницький,
2002.

317. Державно-церковні  відносини  в  Україні  у  контексті  сучасного
європейського досвіду. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2004.

318. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. –
К., 2005.

319. Церква  і  політика:  від  президентських  виборів  2004  до
парламентських  2006  року.  За  ред.  А.Колодного,  М.  Бабія  та
Л.Филипович. – К., 2005.

320. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Збірник. – К., 1995.
321. Державно-церковна  політика  в  Україні  як  фактор  формування

громадянського  суспільства.  Матеріали  конференції.  За  ред.
А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008.

322. Регіональні  виміри  міжконфесійних  і  державно-церковних
відносин. Наук. збірник. – К.-Хмельницький, 2011.

323. Міжконфесійні  відносини  в  поліконфесійній  Україні.  Колект.
монографія. За ред. А.Колодного. – К., 2011.

324. Релігійна безпека/небезпека України. Монографія. – К., 2020.

Х. Періодичні видання Відділення.
    325-419. «Українське релігієзнавство». – Бюлетень-квартальник Української
Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України. – 1996-2021 рр. – №№ 1-94.
    420 – 552. Часопис-щомісячник УАР “Релігійна панорама”. – 2000-2013 рр. –
№№ 0-132.
    553. Релігійна панорама. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2006.
    554. Релігійна свобода. Див. вище в тексті.



382

АВТОРИ МОНОГРАФІЇ

• АРІСТОВА А.В. – доктор філософ. наук, провідний наук. співробітник
Відділення  релігієзнавства  Інституту  філософії  імені  Г.С.  Сковороди
Національної академії наук України (далі – ВР ІФ НАН України).

• БУЧМА О.В. – канд. філософ. наук, доцент, ст. наук. співробітник ВР ІФ
НАН України.

• ГОРКУША О.В. – канд. філософ. наук, ст. наук. співробітник ВР ІФ
НАН України.

• ЗДІОРУК С.І.  – канд. філософ. наук, доцент, Заслужений  діяч науки
України, провід. наук. співробітник Інституту стратегічних досліджень,
Почесний наук. співробітник ВР ІФ НАН України.

• КОЛОДНИЙ А.М. – доктор філософ. наук, професор, Заслужений діяч
науки України, керівник ВР ІФ НАН України.

• КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО  Г.М.  –  канд.  філософ.  наук,  ст.  наук.
співробітник ВР ІФ НАН України.

• ПАВЛЕНКО  П.Ю.  –  доктор  філософ.  наук,  провідний  наук.
співробітник ВР ІФ НАН України.

• САГАН  О.Н.  –  доктор  філософ.  наук,  професор,  провідний  наук.
співробітник ВР ІФ НАН України.

• ФИЛИПОВИЧ Л.О. - доктор філософ. наук, професор, зав. відділом ВР
ІФ НАН України.

• ШЕВЧЕНКО В.В. – доктор філософ. наук, професор, провідний наук.
співробітник ВР ІФ НАН України.



383



384

УКРАЇНА ПОЛІКОНФЕСІЙНА.

Колективна монографія.

Наукове видання
за редакцією докторів філософських наук

А.М. Колодного і П.Ю. Павленка. 

Макетування та обкладинка П.Ю. Павленка.

01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 

Подано до друку 24.05.2021 р.
Формат 60х84/16 Друк офсетний\

Гарнітура TimesNew Roman. Умовн. друк.арк 22,3
Наклад прим. 300. Замовлення № 2405/21

  Видавець ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
 м. Київ, вул. Бориспільська 9

Виготовлювач  СПД «Андрієвська  Л.В.»
м. Київ, вул. Бориспільська 9


	Международный форум “Люди мира”, 21.09.2020. Онлайн из Донецкой области // 112 Украина: https://www.youtube.com/watch?v=rca-rmDIL0k&ab _channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
	Наприклад: Деркач Тетяна. Піар на власних жертвах: УПЦ МП знову рветься примирити Україну з Донбасом. 11.09.2020. Колонка Тетяни Деркач на РІСУ. URL: https://risu.ua/piar-na-vlasnih-zhertvah-upc-mp-znovu-rvetsya-primiriti-ukrayin u-z-donbasom_n111885
	Спільна декларація Папи Франциска і Кирила, Патріарха Московського і всієї Русі // Радіо Ватикану/ Папа Франциск/ Документи // http://uk.radiovaticana.va/ news/2016/02/12
	Засновуючи монотеїстичну релігію‚ Л.Силенко змушений був значну увагу приділити світоглядним питанням, зокрема таким, як створення і буття світу, місце людини у ньому, а також проблемам формування обрядово-культової сфери та ін.
	Його погляди не позбавлені оригінальності‚ хоча й не є невразливими
	Насамперед слід чітко усвідомити, що вчення РУНВіри не є в повному розумінні неоязичництвом, як це часто ще про нього пишуть, ототожнюючи рунвірів з рідновірами. В останніх є багато оповідань про численних богів і напівбогів. Їх міфологія політеїстична. У рунвірів є лише один бог з ім’ям Дажбог. З нього ніхто не робить ікони чи ідолів, щоб їй поклонятися, не складає оповіді про якесь його земне життя, як це має місце в Біблії.


