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ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ 
 

 

УДК 261.6: 281.5: 282 (477)  

© Святослав Кияк 

м. Івано-Франківськ 

 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦИЗМ І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 

ДОСВІД РЕЛІГІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

У статті на прикладі українського католицизму аналізуються принципи й підходи до релігійної 

соціалізації особистості в контексті побудови громадянського суспільства в Україні. 

Узагальнюється як загальнокатолицький, так і український історичний досвід соціалізації 

особистості на християнських засадах. 

Ключові слова: український католицизм, громадянське суспільство, релігія, релігійна 

соціалізація особистості, ідентичність християнства. 

 

Постановка проблеми і завдань. Проблема становлення громадянського суспільства в Україні 

і місця в ньому релігії набула сьогодні у вітчизняній філософській, богословській, релігієзнавчій та 

політологічній науках особливої актуальності, оскільки глибоке дослідження цієї проблеми сприяє не 

лише висвітленню її об‘єктивного сучасного розуміння й аналізу в контексті демократизації 

українського суспільства, але й місця і ролі релігій, зокрема християнства, в сучасному українському 

суспільному житті. Розгляд останнього аспекту досліджень в контексті сучасного аджорнаменто, як 

наголошують провідні українські релігієзнавці, є невіддільним від витворення історично об‘єктивної 

картини церковно-богословської ідентичності провідних християнських церков та їх ролі у 

формуванні сьогоднішнього громадянського суспільства в Україні [див.: 12]. 

Українська католицька церква, за якою історично закріпилась сьогодні не достатньо адекватна назва – 

«Українська греко-католицька церква» – історично-еклезіологічна та богословсько-літургійна спадкоємиця 

Київської церкви, за свою більш ніж тисячолітню історію нагромадила значний досвід співпраці з 

суспільством у різноманітних сферах його діяльності, зокрема у суспільній ділянці. Впродовж усієї 

української історії ця церква виступала чинником єднання суспільства у розв‘язанні духовно-культурних, 

соціально-економічних і суспільно-політичних проблем. Київська церква, об‘єднавши Київську Русь у 

централізовану християнську державу, стала надійним засобом національної самооборони та соціальної 

організації і вдосконалення суспільства завдяки своєму активному впливові на всі суспільні сфери. 

Дослідження проблеми багатогранності та історичної динаміки християнського впливу на 

формування людини – духовно і суспільно досконалого громадянина та на становлення українського 

громадянського суспільства потребує передовсім вияву й аналізу богословських і церковно-

історичних джерел суспільного вчення українського католицизму з урахуванням суспільного вчення 

Католицької церкви та в контексті витворення УКЦ своєї ідентичності як помісної, самоуправної 

церкви – органічної складової частини Вселенської церкви. 

Вивчення історичних коренів та генезису суспільного вчення українського католицизму, особливо 

його складової частини – проблеми становлення громадянського суспільства, набуло особливої актуальності 

у зв‘язку з розбудовою незалежної української держави та становленням УКЦ після її легалізації. 

Досліджувана проблема має також суто українську актуальність у контексті сучасних міжцерковних і 

суспільно-політичних стосунків в Україні. Саме етноконфесійна специфіка цих стосунків придає їм 

особливого духовно-емоційного забарвлення, збагачуючи сьогоднішній український суспільний процес 

колосальним історичним досвідом, усталеною віками християнською традицією [7, с. 21]. 

Тому сьогодні особливо важливим є дослідити богословсько-історичні корені, процес становлення 

та сучасний досвід бачення проблеми громадянського суспільства у суспільному вченні українського 

католицизму. Дослідження цієї проблеми є актуальним і з позицій витворення об‘єктивної картини 

ідентичності та суспільної ролі УКЦ як однієї із традиційних українських християнських церков, з одного 

боку, а з іншого – як органічної складової Вселенської – Католицької церкви, котра понад сорок років 

тому на ІІ Ватиканському соборі сама зініціювала власне як внутрішнє, так і зовнішнє преображення – 

гармонізацію церкви у ставленні до суспільних проблем людства, яка отримала на сьогодні всім добре 

відому назву «аджорнаменто». Рішення цього собору перенесли церкву в самий епіцентр сучасних 

суспільних проблем, якими церква не лише переймається, але й багато з них успішно розв‘язує, що 
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сьогодні не лише викликає схвальне поцінування її місії навіть у західних секулярних мас-медіа і 

спричинилось до повернення симпатій широкого світового загалу до Католицької церкви, але й ця церква, 

як слушно підкреслюють сучасні політологи та релігієзнавці, знову здобула собі авторитет не тільки в 

Європі, але й в усьому світі, зокрема на пострадянському просторі, де стараннями цієї церкви 

відроджується духовно-соціальна і екуменічна діяльність місцевих церков [9, с. 236]. 

Проведене нами дослідження історичного досвіду соціологізації українського християнства київської 

традиції та Київської церкви засвідчило, що ці інституції вже від своїх початків виявляли патріотичний 

характер, прагнули виробити власні морально-етичні та соціальні засади побудови суспільного життя і 

обороняли їх від насильного звізантійщення, а пізніше – від шовіністичного колоніального московського 

православ‘я і русифікації, а також – від насильницької латинізації й полонізації. 

Ранній український католицизм у соціальних питаннях активно втілював у життя три підходи до 

істини: по-перше – Христову засаду необхідності пошуку істини, котра полягає у життєдайному зв‘язку 

з Богом, який породжується та безперервно реалізується в церкві через віру. Для поглиблення віри і 

повнішого її розуміння необхідним є наступний підхід до істини: її пошук через аналіз людської історії, 

як історії об‘явлення Богом життєвих істин, а також – ревне служіння цій істині. Відтак, через 

врахування історичного досвіду Київської церкви, в українському католицизмі впродовж всієї його 

історії, а особливо – в останні п‘ятнадцять років, як свідчать численні документи синодів і соборів та 

звернення єпископату УКЦ, досягається реалізація третього підходу до істини – «розбудова» істини 

через практику життя, через «спорудження» правди, здійснення добра в історії через усі форми 

людської діяльності, аж до турботи про загальне добро за допомогою Церкви і держави [4, с. 4–5]. 

Ці засади суспільного аджорнаменто Української католицької церкви засвідчують успадкування нею 

підходів раннього українського християнства київської традиції до суспільних питань, викладених, зокрема, 

у праці „Слово про закон і благодать‖ першим київським митрополитом-українцем Іларіоном (1051–1054) – 

який був ідеологом київського, виразно противізантійського християнства. Засади богословського і 

суспільного вчення митрополита склали основу київської (української) суспільно-богословської доктрини. 

Однак, з огляду на те, що головні положення цієї доктрини відіграли важливу роль у становленні також і 

соціальної складової ідентичності раннього українського християнства, до них необхідно іще раз звернутись 

вже під кутом зору розгляду витоків суспільного вчення українського католицизму, оскільки доктрина 

митрополита Іларіона яскраво виявила католицькість раннього київського християнства і його спорідненість 

із Вселенською церквою через близькість до останньої в баченні соціальної дії християнства. Ця 

спорідненість суспільних засад вчення митрополита із суспільним вченням католицизму засвідчена всією 

історією УКЦ, а особливо – його сьогоднішньою соціальною доктриною, в основі якої лежить намагання 

означити, що є добром для конкретної людини-громадянина в контексті загальносуспільних вартостей, а 

також – вияв бажання захищати її в процесі інкультурації різних рівнів. Це є також свідченням геніальної 

пророчості вчення митрополита Іларіона, який, майже за дев‘ятсот років до офіційної появи суспільного 

вчення Католицької церкви, виклав в згаданій праці його майбутні засадничі положення, зокрема виявив 

універсальний характер християнської суспільної доктрини, котрий є невід‘ємною її сучасною складовою 

[6, с. 61; див.: 1, с. 61]. Тому суспільне вчення митрополита Іларіона не лише відіграло важливу роль у 

становленні раннього українського суспільства, але його засади залишаються актуальними й сьогодні для 

формування громадянського суспільства в Україні. 

Зокрема, митрополитом Іларіоном був сформульований християнський соціальний принцип, 

основоположною засадою якого була відповідальність особи і народів за дар людського життя, активне 

використання дарованого Богом милосердя для побудови справедливого людського суспільства. Цей 

принцип був яскравим свідченням католицькості християнського світогляду митрополита та усієї Київської 

церкви, що підтверджує сучасне суспільне вчення Католицької церкви [5, с. 454]. 

Наступною важливою засадою релігійної соціологізації християн, проголошеною 

митрополитом Іларіоном, було обов‘язкове активне дотримання ними в громадському й приватному 

житті суспільства євангельських правд милосердя й солідарності. Актуальність і католицькість цієї 

засади підтверджена не лише історією, але й сучасним соціальним вченням Католицької церкви, в 

якому наведеному принципу відводиться надзвичайно важлива роль [10, с. 531; 5, с. 530–532]. 

Наведені принципи-засади київського християнства мали надзвичайно великий вплив на 

духовне виховання українського народу та на становлення української нації й саме вони склали 

рушійну силу подальшої української історії: християнство принесло у свідомість українського народу 

живе розуміння Бога, яке змінило українське суспільство, і саме церква дбала про цілковиту 

реалізацію християнських засад у житті як окремих християн, так і всього народу. 

Християнство виявило та зреалізувало на українському ґрунті поняття добра, зробивши його 

загальнозрозумілим та загальновживаним, обов‘язковим, що в свою чергу склало засадничу духовну базу в 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 5 

об‘єднанні розрізнених племен Київської Русі в один український народ. І саме це заклало початок 

українського історичного процесу [2, с. 49–51]. Цей процес виявив та закріпив також універсальні цінності 

української культури, котрі, з іншого боку, стали також історичними виразниками становлення духовного 

життя українського суспільства і завдяки християнству сприяло досягненню українською культурою 

європейських висот, що стало яскравим свідченням вдалої інкультурації Христового Євангелія на 

українському ґрунті. Тому саме церква стала об‘єднуючим, концентруючим духовно-суспільним чинником, 

що формував національну спільноту, визначив становлення української нації, а християнство стало вагомим 

чинником соціальної активності людини на усіх щаблях розвитку українського суспільства, зокрема 

сьогодні воно покликане до великої місії творення нової української людини [8, с. 111]. 

Ці ідеї знайшли широке відображення в сучасній суспільній доктрині католицизму, викладеній, 

зокрема, в „Катехизмі Католицької Церкви―, де наголошується, що „…людська особа є і повинна 

бути засадою, суб‘єктом і метою всіх суспільних інституцій―, а тому суспільство є певною 

сукупністю осіб, „органічно пов‘язаних між собою принципом єдності, який перевищує кожну із них― 

і саме через суспільство „кожна людина стає «спадкоємцем» і отримує «таланти», які збагачують її 

особистість і плоди, які вона повинна розвивати―. При цьому суспільство трактується в католицизмі 

як передумова реалізації покликання людини на засадах так званої «соціологізації» – створення 

об‘єднань громадян (товариств та установ) за принципом вільного вибору задля розвитку окремої 

людини, або окремої нації, чи й усіх народів, котрі виражають природне прагнення людей до 

об‘єднання. Задля запобігання втручання держави в життя і в особисту свободу та ініціативу особи, 

церковне вчення опрацювало засаду захисту особи, яка іменується „засадою допомоговості― – так 

званої „субсидійності―, згідно з якою суспільство вищого порядку не повинно втручатись у 

внутрішнє життя суспільства нижчого порядку (спільноти, родини, особи). Цей принцип 

«допомоговості» – «субсидійності» протистоїть усім формам колективізму й окреслює межі 

втручання держави та гармонізує відносини між особою і суспільством на засадах християнсько-

євангельської справедливості й любові – „найбільшої суспільної заповіді― [6, с. 442]. В цьому 

контексті надзвичайно вагомою є, зокрема, роль євангельської справедливості, яка базується на 

внутрішньому усвідомленні обов‘язку й на совісті людини, яка виступає «антропологічним» 

джерелом справедливості і, як слушно зауважує М. Гайковський, посилаючись на твердження 

митрополита Андрея Шептицького про необхідність врахування дії совісті як необхідного принципу 

щодо „розв‘язання різних проблем суспільного питання―, визначає злочин різноманітних гріхів, 

вчинених навіть думкою, чи бажанням. Саме таке розуміння християнської справедливості, як 

твердив митрополит, дозволяє людині уживати своїх прав і накладає обов‘язок шанувати чужі права, 

поціновуючи їх одною міркою, з огляду на Христові засади любові [3, с. 85]. 

Окрім наведених вище суспільно-духовних засад та вартостей, які заслуговують на пошанування 

й увагу в сьогоднішній Україні в контексті побудови в ній громадянського суспільства та які є також 

метою та критеріями досконалого суспільного життя і соціологізації особистості, в католицькому 

суспільному вченні (наприклад, в енцикліці папи Івана Павла ІІ „Турбота соціальними справами― – 

„Sollicitudo rei socialis―
 

[13, c. 66–67] особливий наголос робиться на чесності, справедливості, 

взаємоповазі, працьовитості, правді, турботі про спільне благо. Без пошанування цих вартостей в 

умовах вільного ринку затирається культура, моральні норми, цінності, без яких не можна досягнути 

успіху в жодному суспільстві, оскільки таке суспільство буде нестабільним й прямуватиме до 

суспільного беззаконня. Це є цілком оправданим, оскільки засадничою цінністю існування 

громадянського суспільства є реалізація гідності й покликання людини. Для досягнення цієї мети якраз 

і є необхідним збереження правдивої ієрархії цінностей, яка підпорядковує матеріальні й природні речі 

внутрішнім і духовним. Плутання засобів і цілей породжує несправедливі суспільні структури і 

відносини, а для того, щоб уникнути цього і досягнути позитивних суспільних змін, необхідним є 

внутрішнє навернення суспільства до духовних і моральних цінностей [6, с. 442–444]. 

Відтак невипадково однією із фундаментальних засад сучасної католицької суспільної доктрини, 

якою керується УКЦ, є її антропоцентричність: світ і суспільство знаходить своє вираження в людині, в її 

суспільному централітеті, універсалітеті та дотриманні її гідності. Людська особа, розвиток та реалізація її 

гідності є основою, суб‘єктом і метою суспільної діяльності, зокрема, побудови громадянського суспільства. 

Тому католицьке суспільне вчення виводить як найвищу конституційну засаду громадянського суспільства 

пошану прав людини, оскільки основним завданням суспільного порядку є дати й забезпечити повноту дії 

природного права, природної справедливості. Це забезпечення продиктоване вимогами людської природи 

(особистості) і вимогами самого сенсу й цілей суспільства та його правового і культурного порядку. При 

цьому правовий лад громадянського суспільства завжди повинен перебувати під опікою і контролем совісті 

людини, котра є запорукою того, що в такому суспільстві ніколи не дійде до надужиття державної влади і до 
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поневолення вільної думки громадян, бо такий авторитет совісті в суспільстві є свідченням пошанування 

природного права [11, с. 145–147]. 

Загалом аналіз історичного досвіду релігійної соціологізації українського християнства в 

контексті суспільного вчення українського католицизму та досвіду суспільного аджорнаменто 

Української католицької церкви в питаннях розбудови громадянського суспільства в Україні 

засвідчив, що ранній український католицизм – спадкоємець київського християнства від своїх 

початків засвідчив успадкування підходів українського християнства київської традиції до 

суспільних питань, виявляючи свій патріотичний характер через намагання виробити власні 

морально-етичні та соціальні засади побудови суспільного життя й оборону їх від насильного 

звізантійщення, русифікації та латинізації й полонізації. Український католицизм, активно втілюючи 

в життя вселенсько-христоцентричні принципи київської (української) суспільно-богословської 

доктрини, універсальні принципи якої, були і залишаються в якості основоположних, активно 

забезпечує реалізацію церквою і мирянами християнського милосердя, солідарності й турботи про 

особу та народ для побудови справедливого суспільства, а також рівність всіх народів перед Богом в 

міждержавних стосунках, що склало основу благородного патріотизму київського християнства. При 

цьому УКЦ, дотримуючись базового й універсального принципу суспільної доктрини Католицької 

церкви – пошанування гідності людини, реалізує свій підхід до розбудови громадянського 

суспільства в Україні на засадах антропоцентричності, відповідно до якої світ і суспільство 

отримують своє вираження в людині як в універсальному суспільному центрі та в оберіганні її 

гідності, оскільки людська особа, розвиток та реалізація її гідності є основою, суб‘єктом і метою 

діяльності держави, котра, як громадянське й світське утворення, покликана дотримуватися разом із 

церквою взаємної автономії та здорової співпраці на службі людині. 
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Summary 

Svyatoslav Kyyak 

 
Ukrainian Catholicism and civil society: the experience  

of the religious sociology of personality 

In the article, is hold Ukrainian Catholicism as an example, are analyzed principles and methods of approach to 

religion sociologization of a person in the context of construction of a civil society in Ukraine. There are summarized 

general catholic as a ukrainian historical experience of sociologization of a person on christianity principles. 
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ТЕОЛОГІЧНИЙ РАЦІОНАЛІЗМ ТА ПІЗНАВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

ФІЛОСОФІЇ ІБН СІНИ 

 

У статті аналізуються витоки, особливості і зміст теологічного раціоналізму як першої 

історичної форми раціоналізму, його соціокультурні функції на прикладі енциклопедичної діяльності 

філософа і лікаря раннього Середньовіччя Ібн Сіни 

Ключові слова: раціоналізм, теологічний раціоналізм, гносеологія, сенсуалізм, універсалії, 

калам, онтологія. 

 

Зміст і значення раціоналізму в одісеї світового пізнавального досвіду людства постійно 

знаходиться в центрі уваги сучасного інтересу, є ареною єдності та протиборства протилежних 

підходів, принципів дослідження і методології релігійної чи філософської оцінки. 

Проблема раціоналізму, безумовно, належить до числа найскладніших проблем людського 

пізнання і пройшла довгий шлях пошуків, помилок та суперечок, доки філософи Нового часу (Бекон, 

Декарт, Спіноза) не запропонували фундаментальні світоглядні принципи її розуміння та аргументації. 

В історії філософії та філософській гносеології загальнопізнавальним є положення про історичні 

періоди (форми) раціоналізму від його початкових трактовок до сучасного критичного ставлення 

людської спільноти щодо абсолютизації можливостей раціоналізму. Серед підстав такої переоцінки 

раціоналізму називаються: ігнорування історичного досвіду розробки даної проблеми у релігійних 

вченнях і релігійній філософії, а також переконання у теоретико-філософській помилковості тези про 

перебільшення місця та ролі раціональних знань стосовно інших форм знань (позанаукових, зокрема). 

Конкретною формою прояву цих підстав перегляду гносеологічних можливостей раціоналізму 

може бути звернення до такої історичної форми раціоналізму, як теологічний раціоналізм. У сучасних 

філософських дослідженнях ця форма раціоналізму не одержала належної уваги з боку дослідників-

методологів науки. В умовах того релігійного ренесансу, який властивий суспільній свідомості 

представників пострадянських держав, згадана проблема набуває певної актуальності та уваги фахівців. 

У пропонованій статті і ставиться мета розкрити особливості та зміст теологічного раціоналізму 

на прикладі енциклопедичної діяльності філософа і вченого-медика раннього Середньовіччя Сходу – 

Ібн Сіни. Таких розробок, на жаль, не існує в наших філософських дослідженнях, як історичного, так 

і філософсько-методологічного характеру. 

У великій теоретично-практичній спадщині Ібн Сіни виключне місце належить аналізу проблем 

пізнання, гносеології, її фундаментальних і прикладних питань. Воно обумовлене, насамперед усього, 

глибоким внутрішнім переконанням справжнього вченого у безумовній значимості вихідних 

пізнавальних принципів у своїй дослідній та теоретичній діяльності. Тільки той вчений досягає видатних 

успіхів на шляху пізнання об‘єктивного світу чи людського суспільства, який будує свої дослідження на 

міцному фундаменті об‘єктивності, істинності, систематичності, застосовуючи відповідні до об‘єкту 

пізнання методи та методики, користується широким філософським підходом. Можна назвати, напевне, 

сотні всесвітньовідомих вчених, які виробляли і користувалися науковою та філософською методологією 

і тим увійшли до Пантеону світової науки та медицини. І серед них, безумовно, зіркою першої величини 

завжди буде велике ім‘я Ібн Сіни, який в умовах раннього Середньовіччя, в ісламській країні закладав 

підвалини наукової теорії пізнання і тим накреслив реальні плани науково-медичного прогресу; своїм 

прикладом довів плідність об‘єднання науки і філософії (теорії пізнання та логіки) для пізнання 

найскладніших проблем життя, людини, суспільства, високих ідеалів людства. 

Характеризуючи зміст теорії пізнання Ібн Сіни, у першу чергу важливо підкреслити її 

філософський аспект, тобто відповісти на питання про можливість пізнання світу людиною 

властивими їй пізнавальними засобами та прийомами. 

У цьому кардинальному питанні для практичної діяльності людини Ібн Сіна мав глибоке 

переконання у тому, що всі речі, явища та процеси об‘єктивного світу – від першого джерела 

(Аллаха) до стихій та загальної природи – пізнаванні. Він вважав, що непізнаванних явищ і сутностей 

для людини не існує, якими б складними та утаємничими вони не були. Ця філософська віра 

базувалася на переконанні у тому, що пізнавальні потенції, якими володіє людина, здатні вірно та 

повно відображати, зберігати і відтворювати образи пізнаванних речей. Саме тому він вважав, що 
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пізнання є сприйняттям людиною об‘єктивно існуючих речей та явищ, гносеологічні образи яких за 

допомогою органів відчуттів і розуму відображають інтереси та потреби людини, яка пізнає. 

Така основоположна ідея гносеології Ібн Сіни чітко сформульована в останній книзі «Вказівки 

та настанови» («Ішарат ва танбехат»). Її суть полягає у наступному: «Пізнання речі є відображенням 

її сутності (в почуттях і розумі) пізнаючого, який спостерігає пізнавану річ. Ця сутність є або сутність 

самої речі, яка знаходиться поза пізнаючим, коли він пізнає; або сутністю того, що немає фактичного 

буття в об‘єктивній реальності, як більшість геометричних фігур чи більшість гіпотетичних сущих, 

передбачення існування яких у геометрії можливе, однак які, у дійсності, не є реальними; або образ 

сутності речі, який адекватно відображається в душі пізнаючого». 

Більше того, Ібн Сіна наполягає на тому, що відображення у відчуттях і розумі речей та явищ 

можливе тільки при умові, якщо вони мають реальні, об‘єктивні характеристики та якості, дія яких на 

відчуття та розум викликає ці відчуття. З цього приводу він пише: «Нам давно відомо, що із двох тіл 

одне здатне справити чимось вплив на почуття, а інше – ні. Це дещо відрізняється у своїй сутності 

певною якістю, яка є початком, який впливає саме на дане, а не якесь інше почуття» [6, с. 165]. Тут 

йдеться про специфіку відображення, яка залежить від специфічних органів відчуття людини. 

Поряд з цим він критикує точку зору Демокрита на те, що об‘єктивно існуючі властивості та 

якості речей залежать лише від почуттів сприймаючого, тобто визнаються суб‘єктивними. 

Концепція відображення, як основа теорії пізнання, доводиться також деякими іншими 

положеннями гносеології Ібн Сіни. Показовою, наприклад, є теорія бачення, яка розходилася із її 

тлумаченням античними мислителями. 

Відомо, що останні вважали, ніби із очей (хрусталика) виходять промені та світло, які досягають тіл і 

освітлюють їх, роблячи видимими. Платонівський «образ печери» був домінуючим. Ібн Сіна називав такі 

погляди нісенітницею. Він вважав, що основним органом ока є не хрусталик, а сітківка ока. Ібн Сіна добре 

вивчив анатомію ока і, виходячи з цього, стверджував, що бачення здійснюються на підставі дії на око 

предметів та явищ дійсності, енергія якої перетворюється сітківкою у зоровий образ спостережуваних 

об‘єктів. «Ми бачимо тому, – писав він, – що щось надходить до нас від чуттєво сприйнятного предмета, а 

оскільки він є тіло предмета, то це означає, він його образ» [6, с. 267]. 

Не менш важливим аргументом щодо теорії відображення Ібн Сіни стає його вчення про 

здатність людського розуму до абстрагування, його вчення про абстракцію. Абстрагування є 

специфічним процессом теоретичного пізнання, суть якого полягає у виділенні та розгляді однієї 

певної особливості або прикмети пізнаванного об‘єкта з метою його поглибленого дослідження 

(необхідного, суттєвого) для одержання наукового, об‘єктивного знання. 

Згідно з цим вченням, пізнання виступає у вигляді процессу ряду взаємопов‘язаних етапів 

абстрагування образу предмета дослідження, наслідком чого є створення у свідомості пізнаючого 

різних понять (різного логічного обсягу), що відображають їх сутність та особливості. 

Ібн Сіна, як кваліфікований знавець формальної логіки, визначає такі етапи абстрагування:  

– перший – безпосереднє відчуття конкретних речей через відмінність матерії і форми предмета 

та формування його конкретного чуттєвого поняття; 

– наступний – перетворення конкретно-чуттєвого поняття на загальні, універсальні поняття та 

категорії, що відображають найбільш суттєві зв‘язки, властивості та відношення матеріальної дійсності. 

Будь-яке пізнання, як чуттєве, так і раціональне здійснюються шляхом абстрагування образу від матерії. 

У зв‘язку з цим Ібн Сіна доводить значення використання логіки у процесі пізнання за 

допомогою абстрагування. Він говорить, що логіка і є тією наукою, в якій непізнане розкривається 

через пізнане, що являє собою істина, що ближче до істини, а що помилкове. Вчений стверджує, що 

люди науки не користуються частковими словами і поняттями, а навпаки, їх діяльність пов‘язана із 

поняттями загальними [2, с. 62–63]. 

Надзвичайну цінність для теорії пізнання як теорії відображення становить також вчення Ібн Сіни про 

сутність та діалектику чуттєвого та раціонального пізнання. У «Книзі знань» він аналізує зовнішні відчуття 

людини, які вона одержує завдяки своїм оганам відчуття. Особливістю чуттєвого пізнання він вважав його 

наочний та актуальний характер, що вимагає постійності сприйняття. Це і позитивна, і негативна 

характеристика чуттєвого пізнання. Негативний статус його виправляється дією так званих внутрішніх 

почуттів: загального почуття, уявлення, мислительної сили, уяви, пам‘яті (за класифікацією Ібн Сіни). Ці 

характеристики пізнання можливі на рівні раціонального пізнання, на основі абстрагування та пам‘яті. 

Важливим для нього є те, що розум та розумна душа – це специфічні атрибути людини, за 

допомогою яких вона здатна пізнавати сутність речей та процесів на основі загальних понять (таких, 

як добро, зло, справедливість, рівність та інші). Завдання раціонального пізнання він вбачав у 
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логічному формуванні загального поняття про конкретний предмет, без чого неможливо розкрити ні 

його сутність, ні закономірності його функціонування та розвитку. 

Раціональне пізнання за Ібн Сіною відбувається у двох формах логічного мислення. Першою 

він називає поняття (араб. – тасаввур), наприклад, поняття «людина», або «ангел» для розуміння 

того, про що говориться. Другою він визначає судження (араб. – тасдик), коли стверджується або 

заперечується щось стосовно поняття, наприклад «людина підвладна»(комусь), «ангел існує»(в 

Ісламі). Кожна з цих форм виконує свою функцію у пізнанні. Поняття необхідні задля того, щоб 

одержати визначення предмета пізнання та його опис. Судження необхідні для доведення, основними 

шляхами якого виступають логічний силогізм, індукція та аналогія як необхідні логічні процедури. 

Таке розуміння ролі чуттєвого та раціонального рівнів пізнання дає Ібн Сіні можливість 

висловитись і стосовно їх співвідношення у цілісному процесі пізнання, їх взаємодії. З цього приводу 

він стверджує, що «тваринні сили (під якими розуміються почуття – Ред.) допомагають розумній душі 

(тобто, розуму – Ред.) у здійсненні її справ. Серед допомоги, яку надають тваринні сили розмовляючій 

душі, слід віднести передачу ними своїх пізнань про одиничні речі» [3, с. 232]. При цьому, як вказують 

деякі коментатори філософської спадщини Ібн Сіни, він не зовсім вірно тлумачив цю проблему. 

Ставиться під сумнів його переконання відносно того, коли розум і розумна душа створюють поняття 

та судження, вони ніби стають такими досконалими, що втрачають потребу у згаданій допомозі 

почуттів і діють безпосередньо автономно [3, с. 40–41]. Лише з висоти сьогочасної науки можна 

стверджувати, та й то не остаточно, що розум постiйно звертається до чуттєвого пізнання, хоча б на 

прикладі постійного уточнення наукових понять, а ще більше – суджень, які виносяться з урахуванням 

таких змін. Але фізіологічні механізми такого переходу почуття у раціональне поняття ще й дотепер не 

розкриті. То в чому ж «провина» Ібн Сіни? Нам вона видається несправедливою, необгрунтованою. 

Цінним у розумінні Ібн Сіною діалектичного співвідношення між чуттєвим і раціональним 

рівнями пізнання є, на нашу думку, його переконання в тому, що абсолютно автономного, 

відокремленого одне від одного, не існує ні чуттєвого, ні раціонального пізнання. Це положення має 

виключне методологічне значення, оскільки привертає увагу дослідників до цієї базової підвалини 

матеріалістичної гносеології і спонукає творчо розв‘язувати вічну проблему співвідношення 

сенсуалізму і раціоналізму, обминаючи однобічність кожного окремо. 

Матеріалістичне розуміння теорії відображення у людському пізнанні, бачення специфіки основних 

форм і рівнів пізнання, їх діалектичного співвідношення дають підстави для висновку, що теорія пізнання 

Ібн Сіни базується на міцних підвалинах стихійного, природничонаукового об‘єктивізму (матеріалізму) і 

на інтуїтивних елементах діалектики багатогранного пізнавального процесу. 

До того ж цілком обгрунтованим може бути теоретичне припущення про зв‘язок 

матеріалістичної теорії пізнання Ібн Сіни із його теоретичною і практичною діяльністю 

природодослідника, вченого-медика, тогочасного енциклопедичного науковця. Прослідкуємо це на 

прикладі його теорії класифікацій наукових знань і галузей науки. На той час не існувало філософії науки, 

яка зараз досліджує ці проблеми. Тим ціннішими стають висновки Ібн Сіни, якого слідом за Аристотелем, 

слід вважати одним із фундаторів філософського аналізу становлення та розвитку науки. 

Фундаментальне значення для основ філософського аналізу наукових знань та їх класифікації 

(як специфічних галузей науки) має проблема формування й визначення предмету наукових знань, 

предмета науки. Зрозуміло, що розробка цієї проблеми Ібн Сіною спиралася на попередній досвід 

визначення науки, пов‘язаний з іменами Птоломея, Архімеда, Піфагора та Аристотеля. 

Але, перш ніж викладати положення перського вченого стосовно згаданої проблеми, необхідно 

розкрити досвід його предтеч. Визначальним для античного досвіду тлумачення науки є різні спроби її 

ототожнення з мудрістю (sofia), насамперед, мудрістю Бога, його logos‘oм. Аристотелеве розуміння науки 

(у „Метафізиці‖) еквівалентне „мудрості‖ та „знанню‖. Власне, знання (episteme – за Аристотелем) 

виходить за межі чуттєвого знання та існує лише у сфері міркування. Іншою властивістю знань він вважав 

їх здатність розкривати та досліджувати причини [2, с. 21]. Наука пізнає загальне через причини і 

обслуговує людське прагнення до пізнання, не маючи практичної мети. Окрім того, Аристотель розділяє 

всі науки на три роди: теоретичні, практичні та творчі. Але останні два роди не становлять науки. Він 

дотримувався грецького тлумачення теорії як „споглядання‖, а отже і теоретичні науки – споглядальні. 

Саме визначення предмета тієї чи іншої науки могло носити або матеріалістичний, або 

ідеалістичний характер у залежності від того, як розумілися засадничі основи цих наук. Так, 

наприклад, матеріалістичний підхід до пояснення предмета фізики (fusus – природа) пов‘язаний з 

дослідженням тих реальних станів речей та процесів, які неможливо уявити поза матерією, тобто 

речовиною. На цьому грунті формується і принцип причинності, який діє в матеріальному світі (про 
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що говорилося раніше). В усякому разі, на цьому базується визначення предметів фізики і медицини, 

на цьому базувався і гносеологічний досвід Ібн Сіни. 

Обгрунтування своєї позиції Ібн Сіна здійснює у книзі «Зцілення», розглядаючи сутність 

математичних знань. Він рішуче виступив проти математичного ідеалізму Платона, Піфагора, 

сформувавши п‘ять суттєвих заперечень. Головне з них полягає в тому, що ці філософи відділяють 

реальний, чуттєвий предмет пізнання від поняття про нього, абстрагованого від цього предмету та 

проголошеного самостійною сутністю. В дійсності , як наполягав Ібн Сіна, все навпаки: вірні 

поняття, як абстракції, невідривні від матеріального світу та його речей і процесів [8, с. 108–109]. 

Науковий статус теорії пізнання Ібн Сіни чітко простежується на співставленні з теорією 

пізнання Платона. Розділення між ними породжується відмінністю між теорією відображення та 

теорією пригадування Платона, як основи теорії пізнання. Відкидаючи платонівську гіпотезу, Ібн 

Сіна підтримує і розвиває погляди на пізнання Аристотеля. Важливо підкреслити спільність і 

відмінність такого розуміння змісту процесу пізнання грецьким і перським філософами. 

Спільним для розуміння сутності пізнання у них є зв‘язок теорії пізнання з концепцією 

відображення гносеологічних образів речей у наших почуттях і розумі. Тобто ми бачимо спільність їх 

поглядів на загальний механізм пізнання. Але тут немає відповіді – у якій формі відбувається таке 

відображення, тим паче, що Аристотель, як уже зазначалося, виключав чуттєве відображення як 

наукові знання, недооцінював їх. До того ж Аристотель не пов‘язував раціональне пізнання з 

процессом абстрагування, вироблення різних за логічним обсягом понять та суджень. 

Ібн Сіні належить пріорітет і перша аргументація того, що пізнавальний процесс (зокрема, 

науковий) є не лише відображенням гносеологічних образів пізнаваних речей та процесів у почуттях і 

розумі людини, але й розгорнутою ідеєю стосовно того, що відображення здійснюється шляхом 

абстрагування та формування загальних понять. Саме ця друга проблема – проблема конкретних форм 

абстрагування – отримала у філософській спадщині Ібн Сіни розгорнуте роз‘яснення. Отже, розгорнуте, 

широке обгрунтування цих ідей, важливих для теорії пізнання, становить історичну заслугу Ібн Сіни. 

Доречно у цьому місці вказати не лише на іноваційність думок Ібн Сіни стосовно гносеології своїх 

античних попередників, але й на відмінність у поглядах на важливі пізнавальні питання між ним та його 

богословськими супротивниками, зокрема мутакалімами. Так, вони відкидали наявність загальних понять 

у розумі людини та їх відповідників в об‘єктивній дійсності, відстоювали богословську тезу, що існування 

будь-якого явища породжене виключно творчою діяльністю Аллаха, а тому відкидали існування 

об‘єктивних причинних зв‘язків. А без цього не може бути науки і наукового пізнання. 

Таке заперечення теорії відображення є прикладом вульгарно-матеріалістичного розуміння 

процесу відображення як пересадження реальних речей у почуття та розум людей, нерозуміння 

образної суті відображення, тобто перетворення цих речей у специфічні гносеологічні образи, які 

стають продуктом дії специфічних засобів відображення, як то почуття чи розум. 

Подібні заперечення б‘ють повз ціль, оскільки Ібн Сіна завжди говорив про втілення у почуттях і 

розумі не самих предметів із їх фізичними властивостями, а про відображення в них образів цих предметів, 

абстрагованих від матеріальних якостей та властивостей. Лише у ХХ столітті було висловлено думку про 

ідеальний характер відображення. Ідеальне розуміється як матеріальне, «пересаджене» у мозок людини і 

перетворене у ньому. Ібн Сіна добре це розумів і чітко визначав: матеріальне – тілесне, а ідеальне – 

безтілесне, матеріальне – ділиме, а ідеальне – неділиме, цілісне; матеріальне має фізичний обсяг, а ідеальне 

– його не має; матеріальне - об‘єктивний предмет, а ідеальне – його абстрактний образ. 

У теоретичній спадщині Ібн Сіни значне місце посідають також інші гносеологічні проблеми. До 

них слід віднести: проблему безпосереднього і опосередкованого знання, проблему істинності знань, 

природи істини та проблему ролі інтуїції у процесі пізнання. Це коло питань пов‘язане із забезпеченням 

таких соціальних функцій пізнання, як усвідомлення його результатів та визначення їх істинності. 

Розвиток будь-якої науки, зокрема медицини, безумовно, спирається на зазначені функції пізнання та 

потенціал створюваних знань, що знайшло своє відображення в середньовічній арабській гносеології. 

Започаткував цей гносеологічний принцип в арабській філософії один із її фундаторів Аль-

Фарабі, який вважав, що саме атмосфере наукового дослідження формує культуру дослідника, його 

здатність бути об‘єктивним і шанувати істинні знання. Цього неухильно дотримувався й Ібн Сіна. 

За часів арабського Середньовіччя проблема структури та змісту знань одержала первинну 

специфікацію у формі наявного безпосереднього та опосередкованого знання. Сама ця форма 

трансформується у декілька видів безпосереднього й опосередкованого знання. Найбільш уживаними серед 

них є знання: чуттєві і раціональні, наочні й абстрактно-логічні, реальні й містичні. Названі опозиції знання 

у сукупності в тогочасній гносеології обіймали проблему безпосереднього та опосередкованого знання. 
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Здатність людини до знання полягає в її здатності уявляти та стверджувати загальне, а також робити 

висновки про невідоме у науці та ремеслі [3, с. 193]. Пізнання сутності речей, закономірностей їх 

функціонування та розвитку можливе за допомогою абстрагування та формування загальних понять і 

суджень. При цьому вчений мусить користуватися знанням Логіки. Саме вона є тією наукою, яка розкриває, 

як непізнане пізнається через пізнане, що є істиною, або наближеним до істини. Шлях до цього – через 

знання, „а будь-яке знання, не зважене на терезах розуму, не є достовірним, а отже, не є істиним знанням‖ 

[2, с. 62]. В одній із своїх робіт Ібн Сіна дає таку оцінку раціонального пізнання: „Раціональне ж пізнання 

сильніше та благородніше, ніж чуттєве сприйняття. Так само як і те, що приємне для розуму, вишуканіше та 

благородніше від того, що приємне і гармонічне із почуттям, тому, що приємне для розуму – це те, що 

стосується вічності, і те, що не підвладне розпаду та знищенню...‖ [3, с. 358]. Отже, Ібн Сіна чітко визначає 

шлях пізнання від безпосереднього до опосередкованого знання, визначає таким чином провідну роль 

розуму і як етапу пізнання, і як засобу перевірки істинності знань. 

Іншим видом безпосереднього та опосередкованого знання, який нам належить зараз розглянути, 

є опозиція „реальне – містичне знання‖. Ця проблема людського пізнання має давню історію, витоки 

якої сягають початкового періоду формування релігії та філософії як основних пізнавальних 

світоглядних форм людства, а також реальних відмінностей між ними, у даному випадку – з 

фундаментальної гносеологічної ділеми. Вона має декілька аспектів свого функціонування, а саме: із 

проблемою визначення основних органів пізнання, властивих людині, по-перше; і, по-друге, 

ефективних форм пізнання світу, Бога та людини. Вони і становлять зміст опозиції знання: реальне і 

містичне знання. У духовній спадщині Ібн Сіни ця проблема знайшла характерне обгрунтування від 

наукових аргументів до певного визнання містики як можливої форми божественного пізнання.  

В ісламі сформувалося містичне вчення суфізму, яке пропагувало пізнання божественної 

реальності та відмову від світських володінь. На шляху осягнення істини суфізм визнає три щаблі, а 

саме: впевненого знання, повної впевненості та істинної впевненості. Однак така „впевненість‖ є 

чисто духовною, суб‘єктивною, а пізнання (марифат) стає осягнення серцем своєї єдності із світом 

Аллаха. Зрозуміла діаметральна протилежність такого містичного знання із знаннями об‘єктивними, 

експериментальними, які на той час успішно використовувалися матеріалістично заангажованими 

арабськими вченими, серед яких передусім слід назвати природодослідника та лікаря Ібн Сіну. 

Він протиставив суфійській версії містичного знання та божественної істини об‘єктивні знання, 

одержувані на основі теорії відображення та раціонального пізнання. Тобто, започаткований Аль-

Фарабі арабомовний раціоналізм одержав в особі Ібн Сіни послідовного захисника та розробника 

дійсно наукових принципів тлумачення знань та їх істинності. Він вів довгу боротьбу проти 

казуїстичних спроб свого супротивника Аль-Газалі, який виступав проти розуму, логічного методу 

пізнання, замінюючи їх думкою, що вищим джерелом пізнання є містичне осяяння. 

В кінці розділу „Логіка‖ своєї філософської праці „Даніш-Наме‖ Ібн Сіна викладає перелік 

наукових питань та попереджень щодо можливих помилок у науковій роботі. До цього переліку 

входять питання: „чи є?‖(хал), „що таке?‖(ма‘), „який?‖(аййю), „чому?‖ і цим самим визначається 

коло дійсних проблем об‘єктивного вивчення реальних речей і процесів. 

Як природодослідник і лікар він не міг вчинити інакше, тим самим даючи відповідь на містичні 

намагання підібрати під себе пізнання реального світу заради практичних потреб людини.  

У той короткий період, коли єдиним типом знань, бажаним тогочасному арабського суспільства 

було знання Бога і душі, а дослідження природи не вважалося корисним, Ібн Сіна намагався 

відстоювати право природодослідника на вивчення природи та людини, спираючись на потенційні 

гносеологічні можливості людського розуму досягати об‘єктивних наукових істин. 

Таке прагнення вченого чітко виявилося у його розумінні істинності об‘єктивних знань, у 

з‘ясуванні можливостей та стосунків між науковими істинами та істинами Одкровення, 

божественими істинами. В умовах раннього Середньовіччя проблема природи істини була найбільш 

гострою і в арабському суспільстві, і в країнах Європи. Її серцевиною, гносеологічним стрижнем 

стало тлумачення природи божественого знання. В усіх, без винятку, світових релігіях знання як 

мудрість ототожнювалися з мудрістю Бога, який проголошувався першою та вічною Істиною. 

Теологічна, зокрема ісламістська концепція пізнання та істини базується на своїх 

гносеологічних передумовах. По-перше, визначальним засновком такої концепції істини виступає 

поняття створеного Богом буття в абсолютному сенсі. Воно стає можливим для пізнання лише 

завдяки здатності божественого розуму, logos‘а розкрити його сутність. Людське пізнання у такому 

разі проголошувалося лише як прояв цієї здатності божественого розуму. 

По-друге, теологічне тлумачення різних істин і, насамперед, божественої істини безпосередньо 

пов‘язане з онтологією релігійної філософії. Багатошаровість буття, його структурна складність 
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визначають і відповідний характер шляхів пізнання, якісну визначеність кожного його рівня, що є 

об‘єктивною умовою відображення в конкретних видах істин, які розкривають процес сходження 

знання до вищої реальності, до Абсолюту, до Бога. 

По-третє, розв‘язання питання про співвідношення пізнання і буття лежить повністю в межах 

релігії, тобто має теологічний сенс і характер. А це означає, що буття за своєю сутністю є 

божественним, а його пізнання реалізується (в її людських формах і можливостях) як процес пізнання 

сили та міці божественого розуму, його постійної відповідності природі створеного світу. 

Тому в теологічних концепціях істини йдеться не про відповідність розуму реальним речам, а 

про відповідність божественого розуму внутрішній природі створеного Богом світу, його божественої 

сутності. А звідси таке тлумачення істини мусить служити не дійсному пізнанню об‘єктивного світу, 

а піднесенню та обгрунтуванню релігійних догм, калама в ісламі. 

Сучасні теологи твердять, що людину врятує не наукова істина, а Бог, бо в ньому – „істинна істина‖, 

всі відповіді на всі питання життя й буття. Вони не помічають навіть логічного кола у доказовості, Бог 

проголошується істиною, а оскільки істина є Бог, то поза Богом не може бути жодної іншої істини. 

Говорячи про теорію пізнання Ібн Сіни, роблячи сучасні оцінки та узагальнення щодо її історичного 

місця у розвитку світового науково-філософського пізнавального досвіду, необхідно зупинитися ще на 

деяких важливих проблемах наукової спадщини вченого. Ними, безумовно, є: внесок Ібн Сіни у розв‘язання 

філософської суперечки щодо походження загальних наукових понять, без яких неможливе наукове 

пізнання взагалі – по-перше, по-друге – його місця у розробці концепції подвійності істини; і по-третє, 

розкриття філософської специфіки його раціоналізму, як однієї із перших історичних форм раціоналізму. 

Сукупність перелічених питань, вочевидь, дасть можливість об‘єктивно оцінити роль видатного перського 

вченого-енциклопедиста та філософа у поступальному процесі духовної культури людства.  

Окрім догматично-офіційного поділу знань і навчання Ібн Сіна сповідував й інший поділ знань, 

про який вже говорилося раніше: безпосереднє та опосередковане, наративне та дискурсивне 

(сприйняття Корану та логічне знання) тощо. В основі цих опозицій знаннєвих форм лежить 

відмінність пізнавальних засновків богослов‘я та науки. Якщо богослов‘я змушене спиратися на такі 

пізнавальні здатності людини, які не базуються безпосередньо на дискурсивному мисленні, то наука, 

навпаки, прагне чітко сформулювати свої поняття й концепції, використовуючи розум та обминаючи 

використання суджень, які не можуть бути висловлені в логічній формі. 

Ібн Сіна був видатним логіком свого часу і досконало користувався логічним апаратом для 

розв‘язання виникаючих проблем пізнання, одержання нового знання. І цілком зрозуміло, що цей 

вчений не міг залишатися осторонь такої актуальної на той час проблеми пізнання, як питання про 

походження загальних понять, які виробляє логіка, і якими користується наука. Ця 

проблемаспричинила справжню суперечку серед „інтелектуалів‖ того часу. 

Історики філософії пов‘язують виникнення цієї суперечки, яка вилилася у суперечку між 

релігією і філософією саме в період раннього Середньовіччя, яке в арабському регіоні зародилося на 

два століття раніше, ніж у Європі. Її витоки беруть свій початок ще в філософії Платона та 

Аристотеля. Останній критикував вчення Платона про ідеї як особливий, ідеальний світ, реальність 

якого полягає у незмінності та нерухомості ідей, проголошуваних істинною причиною всіх речей, їх 

властивостей та відношень. За Аристотелем, ідеї не передують чуттєво сприйманим речам, не є 

причинами цих речей, але залежать від них. Загальний висновок філософа полягав у наступному: 

неможливо, щоб ідеї, як сутності речей, були відділені від того, сутністю чого вони є. 

Отже, суперечка з новою силою розгорілася з приводу того, чи існують реально універсалії розуму, 

чи ні? Філософським підгрунттям суперечки стало філософсько-логічне питання про відношення між 

загальним та одиничним, індивідуальним. Ця суперечка відома в історії філософії як суперечка між 

реалізмом та універсалізмом (номіналізмом). Але за століття до виникнення даної суперечки у 

середньовічній Європі до проблем походження загальних понять звернувся Ібн Сіна і дав дещо відмінне її 

рішення, яке із-за ряду причин не було відоме європейським учасникам згаданої теоретичної суперечки. 

Як і його попередники в арабській філософії, які схилялися до аристотелевого вчення про 

поняття, Ібн Сіна також дотримувався канонів логіки Аристотеля щодо загальних понять. Проте, він не 

зупинився на висновках „першого філософа‖, а запропонував власне бачення вчення про універсалії. 

Оригінальність цього бачення полягає у тому, що про універсалії необхідно говорити потрійним чином: 

– по-перше, що вони існують до одиничних речей у божественому розумі. Це платонівське 

твердження співпадало із твердженням ісламу про еманацію розуму Аллаха, як основу творення 

світу, котрий виявляється також у розумі людини; 

– по-друге, що вони існують у реальних речах як втілена сутність. Тут зберігається 

аристотелева позиція щодо понятійного розкриття сутності речей та процесів; 
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– і по-третє, що вони існують після речей у людській душі (тобто, розумі) у вигляді вироблюваних 

людьми понять. У даному третьому розумінні універсалій виявляється новизна та оригінальність вирішення 

Ібн Сіною проблеми походжння універсалій, загальних понять, наукових понять, що вироблялися логічним 

шляхом для наукового пізнання прихованих сутностей речей та процесів об‘єктивного світу. 

Така побудова вченого у своїй основі має дві передумови: а) божествений розум передує речам, 

людський розум йде слідом за ним; б) основним принципом індивідуалізації об‘єктивних речей є 

вічна матерія, а принципом загальності є людський розум. Таким чином Ібн Сіна вибудовує власну 

теорію пізнання, основою якої є логічна послідовність мислених побудов, точні методи доказовості 

причинних зв‘язків і значення чуттєвих сприйнять у процесі пізнання. 

У розділах „Логіка‖, вміщених і в „Даніш-Наме‖, і у „Вказівках та настановах‖ глибоко і послідовно 

аргументується така позиція Ібн Сіни, яка розкриває її як специфічну історичну форму раціоналізму. 

В історії змагання богослов‘я та філософії з приводу розкриття механізмів об‘єктивного пізнавального 

процесу така форма раціоналізму може бути названа теологічним раціоналізмом. У більшості праць з історії 

філософії не зустрічається таке визначення даної форми раціоналізму, за винятком хіба що „Історії філософії 

у короткому викладі‖, підготовленої чехословацькою АН [10]. У ній говориться, що теологічний 

раціоналізм був обумовлений ідеалістичним „реалізмом‖ Платона і став джерелом раціоналістичної критики 

схоластики [7, с. 232]. Проте розгорнутого розкриття змісту такого визначення ми не зустрічали. 

Вважаємо, що Ібн Сіна був яскравим прикладом аргументації згаданої форми теологічного 

раціоналізму, яка потребує належної оцінки її місця у довгій історії розвитку пізнавального 

раціоналізму з урахуваннім його сучасної критики. 

У чому ж полягає сутність теологічного раціоналізму та яке його історичне значення? Необхідно 

взяти до уваги те, що він пройшов довгий шлях свого становлення, розвитку і самозаперечення, починаючи 

від перших обгрунтувань ролі раціональних прийомів і методів, які закладали основи наукового пізнання, 

до гегелівського панлогізму або абсолютного раціоналізму і до критики та дискредитації раціоналізму у ХХ 

столітті внаслідок втрати загальногуманістичних принципів світової культури і релігії. 

У когось може скластися помилкове враження, що у понятті „теологічний раціоналізм‖ 

прихована глибока суперечливість не поєднаного – розуму і релігійної віри, науки та релігії. Якщо 

вдатися до історичної ретроспективи стосунків між філософією і релігією, зокрема мусульманством, 

то вони не завжди були войовничими й абсолютно протилежними. Був такий початковий період у їх 

стосунках, коли вони визначали спільно світоглядну проблематику. Вісcю цієї проблематики, 

гадаємо, є розуміння ролі раціонального та ірраціонального в пізнанні навколишнього світу, його 

стосунків з Богом та здатностей людини до такого пізнання. Це розуміння ролі раціонального та 

ірраціонального у пізнанні не дійшло ще до вульгарно-матеріалістичного їх протиставлення, 

характерного для марксистської філософії, а визнавало їх єдність на основі пізнавальних потенцій 

людини. Адже, як констатує сучасний історик філософії науки, „ні наука не є до кінця та без залишку 

раціональним знанням, ні релігія не може бути зведеною до виключно ірраціональної віри‖ [5, с. 14]. 

Конкретним історичним виявом, або історичною пізнавальною формою раціоналізму може бути 

теологічний раціоналізм Ібн Сіни. Головними філософсько-світоглядними підвалинами такого 

раціоналізму слід визначити наступні теоретико-культурні тенденції суспільного розвитку та його 

осягнення людиною засобами релігії та філософії. 

Базовою культурною підвалиною теологічного раціоналізму є „розум‖ Бога, Аллаха, деміурга 

світу, людини та закономірностей, притаманних їх буттю. Ця світоглядна ідея, започаткована в 

первісних релігіях та стародавній філософії і, зокрема, в античній філософії (Платон, Аристотель) 

була цілком сприйнята ісламом та арабською (перською) філософією. Особливістю цього освоєння 

здобутків попередніх форм релігії та філософії мусульманством та пов‘язаною з ним філософією, 

полягає у специфічній трансформації ідеї творення світу із нічого у процес еманації розуму Аллаха, 

наслідком якого були різні рівні організації та зв‘язків світу, матерії. Остання, як відомо, визнавалася 

довічною Аллаху і його функція полягала, таким чином, у внесенні закономірного порядку у 

навколишній світ та надані людині прав бути представником Аллаха на Землі, наділеним часткою 

його божественого розуму. Цим самим теологічний раціоналізм тлумачився Ібн Сіною як єдність 

божественого та людського розуму в освоєнні світу, його пізнанні та виконанні настанов Корану. 

Ця ідея, як геніальне прозріння народжуваного елементарного розуму людини, спиралася 

на феномен „розумності‖ та природної впорядкованості світу, на наявність у ньому 

„внутрішньої логіки‖ речей та процесів, гармонії між ними. Таке онтологічне сприйняття 

розумності світу породжувало також переконання первісної людини у здатності її власного 

розуму освоювати цей світ та облаштовувати його на раціональних засадах.  
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Зрозуміло, що таке онтологічне сприйняття світу стало можливим завдяки формуванню у 

первісному суспільстві мови, слова, в яких фіксувалися результати такого сприйняття світу. Згадана 

особливість основи раціонального пізнання була сформульована в теїстичних системах світових релігій у 

вигляді божествених logos‘а, слова, мови. Термін „калам‖ в ісламі теж перекладається як слово, мова. 

Взагалі необхідно мати на увазі багатозначність та синкретичність стародавніх мов, слів та виразів, які 

часто-густо несуть різноманітне значення та зміст, виходячи із контексту оповіді та передачі емоційних 

станів душі людини. Значною мірою така багатозначність слів (мови) характерна і для арабської мови. 

Отже, другою базовою культурною підвалиною теологічного раціоналізму стає амбівалентне 

тлумачення logos‘а, слова, мови як прояву та реального функціонування божественого та людського 

розуму. Одне тлумачення обстоював Платон, інше – виявилося у розробці логічних основ 

понятійного мислення Аристотелем та Ібн Сіною. Про значення слова в осягненні об‘єктивного світу 

надзвичайно влучно сказав польський літературознавець Ян Парандовський у своїй класичній праці 

„Алхімія слова‖: „Слово – велика таїна. Всі релігії вважали здатність мови у всьому потенційному 

багатстві звуків, форм, правил даром Божим, одержуваним одночасно із життям‖. „Магічна сила 

слова полягає у його здатності викликати уявлення, образи‖[12, с. 131, 135]. 

Не менш магічною є й інша властивість слова – властивість до узагальнення, до відображення у 

словах сутностей об‘єктивних речей та процесів відповідно до інтересів та потреб людини. Згадані 

властивості людської мови стають матеріальною основою людського пізнання в усіх сферах 

суспільного життя, від побутової мови до мови релігії, мистецтва, філософії та науки. 

Отже, третьою базовою культурною підвалиною теологічного раціоналізму стає логічний 

механізм мислення людини як вияв божественного Розуму. Таке диво логічного мислення перш за 

все виявилося у розповсюдженому у праісторії людської свідомості факті діяльності шаманів, жреців, 

пророчиць, піфій у стародавньому світі, відомих гномах семи старогрецьких мудреців. Їх алогічні, на 

перший погляд, відповіді потребували неабиякого вміння розтлумачення, розкриття прихованого 

змісту цих відповідей, вміння оперувати словами, розуміння їх змісту. 

Характеристика „теологічного раціоналізму‖, звичайно, потребує розгляду співвідношення його 

як історичної форми до наступних форм розвитку раціоналізму та співставлення із сучасним 

розумінням наукового раціоналізму. Нині загальновизнано, що існують різні історичні форми, або 

типи раціональності, які змінюють одна одну, одночасно діючи в історичній фазі людської культури 

(регіональної або ж всесвітньої). Обговорюються спеціалістами з гносеології різні критерії 

визначення змісту раціональності (за походженням, за формою функціонування чи за відображенням 

цілісної людської діяльності) [13, с. 8, 10, 11]. 

Виходячи із тем даних монографій, логічно виділити три позиції сучасної трактовки 

раціональності, які є дотичними і спільними за змістом з теологічним раціоналізмом Ібн Сіни. 

По-перше, раціональність є відображенням розумності світу, зумовленоюї розумом Бога. Зміст 

же розумності обіймав такі її якості, як: доцільність, систематичність, узгодженість, впорядкованість, 

передаванність та логічність суджень, дій і поведінки взагалі. У формі „теологічного раціоналізму‖ 

переважаючим стало ототожнення раціональності з логічністю, що було характерним для періоду 

зародження емпіричної науки, початкового етапу її розвитку. Таке тлумачення раціональності 

базувалося на її розумінні як відповідності „законам розуму‖, законам логіки, які визначали і 

раціональність знання, і раціональність людської поведінки. Всі ці риси раціональності були 

притаманні „теологічному раціоналізму‖ Ібн Сіни. 

По-друге, наступним проявом раціональності, який формувався у Середньовіччі, став діяльнісний 

підхід до її розуміння, тобто застосування його до оцінки людської діяльності. У цих умовах домінуючим 

фактом стає тлумачення раціональності як „доцільності‖ діяльності та поведінки дослідника, людини, 

спрямованої на досягнення певної мети діяльності, на узгодження діяльності та поставленої мети. Але в цих 

умовах раціональність набуває характеристики відносності: зміст раціональності залежить від досягнення 

певної мети, а зміна мети породжує потребу у новій раціональності. Звичайно, і така форма раціональності 

притаманна людській, а отже і науковій діяльності. Але вона набуває гносеологічного значення лише у разі, 

коли метою діяльності стає пошук істини, тобто адекватного знання стосовно конкретних об‘єктів пізнання. 

Із цих міркувань і виходив Ібн Сіна, обстоюючи раціоналізм своєї когнітивної практики. 

Важливе значення для розуміння функціонування раціональності має виділена відомим 

дослідником В.С.Швирьовим характеристика її як „відкритої‖ та „закритої‖ раціональності. Останні 

відображають особливості форми вияву раціоналізму в умовах репродуктивної, або продуктивної, 

творчої діяльності людини в ідеології або науці.  

„Закрита‖ раціональність діє в рамках певної системи понять, норм, правил і теоретичних 

принципів, які проголошуються незмінними, непідвладними критиці. Така догматизація знань за 
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часів діяльності Ібн Сіни була характерна для каламу, богословської доктрини сунітської версії 

мусульманства. „Відкрита‖ ж раціональність, навпаки, передбачає можливість виходу за рамки 

фіксованої системи гносеологічних орієнтирів та критеріїв, їх критичної заміни, що характерно для 

дійсно наукової діяльності. Послідовне відстоювання Ібн Сіною права об‘єктивної науки на 

дослідження причин та закономірностей функціонування зовнішнього світу чи людського організму, 

критичне ставлення до богословських спроб перекрутити результати наукових досліджень, поставити 

їх під сумнів через невідповідність певним канонам ісламу, можна тлумачити як прогностичне 

розуміння „закритої‖ і „відкритої‖ форм раціональності, їх впливу на еволюцію наукового пізнання. 

Отже, можна висловити припущення, що у змісті „теологічного раціоналізму‖ Ібн Сіни були закладені 

суттєві елементи подальшої еволюції раціоналізму, його сучасної наукової форми, оминаючи справедливу 

критику рафінованого, абстрактно-логічного раціоналізму. позбавленого людської душі та серця. 

„Теологічний раціоналізм‖ Ібн Сіни та його сучасників став тією цеглиною підмурку когнітивної 

суспільної практики, яка в сучасних умовах користується принципами: критичного аналізу гносеологічних 

та ціннісних передумов раціональності, можливості виходу за рамки існуючого знання, єдність 

раціональних та позараціональних форм у науці та культурі, довіра до пізнаючого суб‘єкта (об‘єктивного 

знання), критичного перегляду одержаних результатів пізнання та свого ставлення до світу, можливостей 

втручання у його закономірності та структури. Історичне значення „теологічного раціоналізму‖ полягає в 

тому, що він концептуально протиставив свої гносеологічні принципи емпіризму та сенсуалізму і 

проголосив раціональне (хай і в теологічному, значною мірою, розумінні) як головну форму та джерело 

пізнання. Він вперше відобразив сутнісне призначення об‘єктивного пізнання, яке Г.Гегель наприкінці 

ХVІІІ ст. висловив у своєму афоризмі: „Хто розумно дивиться на світ, на того і світ дивиться розумно‖. 

Зробимо деякі узагальнення з приводу аналізу змісту поняття „теологічний раціоналізм‖. 

Виділені нами змістовні базові культурні підвалини цього явища дають змогу відповісти на питання 

щодо: витоків „теологічного раціоналізму‖, його реальної природи, а також механізмів соціального 

функціонування в конкретних умовах арабської теократії. 

Перший висновок стосується визначення витоків „теологічного раціоналізму‖. Таким головним 

витоком, безумовно, є основна гіпотеза каламу про творення світу та людини шляхом еманації 

божественного розуму. Тут, на нашу думку, закладено три найважливіші умови формування 

онтології „теологічного раціоналізму‖:  а) божествений розум виступає не лише як деміург 

створеного світу, а й надає йому раціональних рис, тобто впорядкованості, причинної обумовленості 

та теологічної доцільності; б) божествений розум за волею Аллаха втілюється у розумі людини – помічника 

Аллаха на Землі, який є відповідальним за дотримання та виконання Його настанов. Цим самим визначається 

специфіка ісламського визначення свободи волі людини, її відповідальності за пізнання світу та 

самовдосконалення людини; в) визначення розуму людини, як частки божественного розуму, стало 

відправною точкою арабської філософії щодо розробки об‘єктивних шляхів пізнання людиною 

навколишнього світу та його соціальної діяльності відповідно до результатів такого пізнання. 

Найбільш характерною рисою „теологічного раціоналізму‖ стала розробка арабською філософією, 

зокрема Ібн Сіною, логічного механізму мислення та використання ним слова, мови як засобу 

пізнання та спілкування між людьми. 

Отже положення каламу про еманацію божественого розуму стало об‘єктивною основою і 

відповідного витлумачення особливостей навколишнього матеріального світу і аргументації 

можливостей людського розуму щодо його пізнання. Воно, таким чином, може бути основою витоку 

формування „теологічного раціоналізму‖ в культурі та філософії арабського середньовіччя. 

Другий висновок, логічно пов‘язаний зі змістом першого, стосується розкриття природи 

божественого та людського розуму, для якої характерним є визнання спорідненості цих форм вияву 

розуму зі словом, з мовою як матеріальним втіленням розуму. Це стало реальним вододілом 

суперечливості можливостей пізнання світу людиною своїми засобами, чи раціонального пізнання, 

логічної доказавості, чи містичного споглядання, як форми одержання та перевірки результатів пізнання. 

Отже, положення каламу про спільну природу божественого та людського розуму було покладено 

матеріалістично налаштованими арабськими філософами і, особливо, Ібн Сіною до розробки цілісної 

системи форм, прийомів та рівнів процесу пізнання людиною об‘єктивного світу, у якій чуттєве та 

раціональне, логічне та інтуїтивне, заблудження та істина, теоретичне бачення та практичне втілення знань 

перебувають у діалектичній єдності та взаємозв‘язку. Гносеологічною підвалиною такого розуміння 

„механізму‖ арабської теорії пізнання є національна мова (і мова взагалі), яка здатна всебічно відобразити 

потреби людського життя та мету пізнання об‘єктивного світу в інтересах людства. 

І, нарешті, третій висновок щодо „теологічного раціоналізму‖, як першої історичної форми 

раціоналізму, полягає у розкритті його ролі у вирішенні тогочасних соціальних проблем, тобто його 
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соціокультурних функцій. В арабському світі, де основні сфери практичної, повсякденної поведінки 

та діяльності людей регламентуються шаріатом та фікхом, навіть саме звернення до згаданої 

соціальної проблеми розцінюється як посягання на духовний світ правовірних, їх думки та дії, які 

мають бути підпорядковані настановам мусульманства. Однак, у цій суцільній стіні впливу 

суспільства (релігії, держави) на своїх віруючих є одна „шпарина‖, завдяки якій стає можливим 

світське намагання скористатися даною духовною атмосферою задля її культурного „розширення‖. 

Такою „шпариною‖ у каламі є специфічне для ісламу розв‘язання проблеми приреченості 

людини, її свободи волі, яка завжди хвилювала людей, породжуючи неабиякі суперечки в історії релігії. 

Актуальною вона була і в Середньовіччі, як арабському, так і європейському. Як уже вказувалося, 

Аллах зробив людину своїм заступником на Землі і, наділивши її часткою свого божественого розуму, 

поклав часткову відповідальність на неї за свою діяльність, що відображало відому економічну 

ситуацію в арабських країнах. Аллах визначає основні віхи життєвого шляху людини, який вона має 

пройти сама, керуючись вимогами Шаріату та власним розумом. 

Таке тлумачення розуму людини як засобу вироблення нею форм своєї особистісної та 

соціальної діяльності і було тією „шпариною‖ в ідеї еманації божественого розуму, яка стала 

підгрунтям усіх наступних історичних форм раціоналізму. Що ж до „теологічного раціоналізму‖, то в 

ньому воно набуло фундаментального значення, не руйнуючи догматів мусульманства. 

Теологічний раціоналізм зробив свою справу і породив теорію подвійності істини. Адже 

визначні вчені цієї епохи були глибоко переконані у здатності розуму людини обгрунтувати потреби 

суспільного розвою, а не лише ірраціональні догмати релігійної віри. Цей раціоналізм відіграв також 

значну роль у розвитку середньовічної філософії, особливо теорії пізнання, методу об‘єктивного 

пізнання, без яких була б неможливою наука, що народжувалась, та доказова медицина. Розвиток 

формально-логічних прийомів доказовості знань сприяв не лише тому, щоб віднайти щось нове чи 

невідоме, але й для того, щоб переконати релігійних діячів, ніби сформульовані тези і висновки не 

суперечать догматам релігії та думкам церковних авторитетів. 

Не можна недооцінювати у зв‘язку з цим відомі вирази деяких халіфів, наприклад, такі як: 

„Найвеличніша прикраса людини – знання‖, або „Чорнила вченого варті поваги так само, як і кров 

мученика‖. Але під знаннями халіфами здебільшого визнавалися знання Корану, а рукописи часто-

густо зникали, знищувалися, спалювалися. Тому не дивує спалах уваги до розвитку досвідного 

знання, до природничо-наукових дисциплін в арабських країнах. Такими ж були особливості наукової 

та медичної діяльності Ібн Сіни. 
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Summary 

 

Nicolay Popov 

 Oleksander Zakordonets 

 

Theological rationalism and cognitive principles of Avicenna’s philosophy 

The article is devoted to the genesis, specifics and content of the theological rationalism as the first 

historical form rationalism. It is outlined its social, cultural functions on the example of the encyclopedic 

activity of the medieval philosopher and doctor Avicenna. 
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КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАВОСЛАВЬЯ 

 

Доказывается, что несмотря на секуляризацию и раскол в украинском православии, 

обусловленные как объективными, так и субъективными причинами, стратегия православия 

– объединение и солидаризация. 
Ключевые слова: секуляризация, православие, солидаризация, экклезиология, соборность, 

кафоличность, этноцентризм, эсхатология, консолидация, христианская антропология. 

 

В христианском мире с эпохи Возрождения артикулирована проблема "секуляризации", 

"обмирщения" Церкви, т.е. о подчинении еѐ миру, который она в себя принимает, об искажающем еѐ 

истину компромиссе с цивилизацией, противоположной Церкви по способу существования. 

Насколько эта проблема: 1) актуальна для современной УПЦ?; 2) коррелирует с объединительной 

миссией православия?; 3) связана с расколом в украинском православии? 

Согласно христианской антропологии, Бог сотворил человека как личность, обладающую 

внутренней жизнью, неповторимой в еѐ индивидуальных проявлениях. Духовно-социальная жизнь 

каждого, верующего во Христа, носит христоцентрический характер: человек существует и сознаѐт 

себя личностью благодаря своей причастности ко Христу, открывающему для него беспредельность 

бытийной и экзистенциальной перспективы. Вера в Богочеловечество Христа — высший уровень 

духовности, на который способен подняться человек. Она преображает внутренний мир личности, 

превращает духовный эклектизм в этически упорядоченный мир ценностей, смыслов и норм. Без 

православной веры любые формы духовности несостоятельны. Личность может "найти себя", "стать 

собой", выйти на благой путь творческого участия в социальной жизни, если только живѐт во Христе, 

в Его Православной Церкви, питается от благодатных даров Святого Духа. 

Человек, верующий во Христа, видит смысл своего земного существования в том, чтобы жить в 

социальном мире в соответствии с заповедями Божиими. Бог помогает людям преодолевать 

разъединѐнность и одиночество. Его заповеди крепят и множат социальные связи, пронизанные 

солидарностью. Они духовно углубляют социальные ориентации личности, возвышают ценности в 

их нравственном и законопослушном поведении. 

Однако современный глобально-либеральный мир заменяет абсолютные ценности Христа 

общественно-политическими и социокультурными приоритетами. "Глубокие перемены охватывают 

все стороны, все измерения человеческого существа, вплоть до биологической основы... Длинная 

цепь современных превращений человека и его способов репрезентации – цепь распада антропоатома 

– близится здесь к концу. Светское сознание давно уже характеризует современное общество как 

"постхристианское". В качестве реальной и близкой перспективы сегодня уже активно обсуждается 

приход "постчеловеческого" или "трансчеловеческого" мира, для обитателей которого, наделѐнных 

гибридной антропокомпьютерной конституцией, все ценности духовности, нравственности, культуры 

не будут существовать вообще или, по крайней мере, большая их часть. В 2004 г. в Оксфорде 

состоялась первая конференция "Постчеловеческое будущее". В своей глубине и радикальности 

описанные антропологические феномены действительно составляют главный, определяющий 

уровень протекающего планетарного кризиса [10, с. 138–140]. Такой позиции придерживаются 

многие философы и богословы, подчеркивая, что кризис современной материалистической 

цивилизации заключается в "антропологическом искажении" [11, с. 101]. 

Сегодня завершается грандиозный, исторически беспрецедентный опыт Нового времени – 

построения культуры без религии. Этот эксперимент прошѐл путь от гуманизма эпохи Возрождения 

до тоталитарного порабощения мира псевдодемократией и информационно-психологическим 

манипулированием. "Мы имеем секуляризованную научную мировую культуру, которая является 

телом без души" [5, с. 274]. 

Мышление нынешнего человечества анахронично. Оно видит НТП через призму старого 

респектабельного оптимизма. Но панорама нашего века (к слову, непротиворечиво описываемая 

терминами Апокалипсиса) включает в себя не только достижения и успехи: – урбанизация и 

техническая революция имеют свои негативы. Пропаганда СМИ, оглупляет народы сенсациями, 

бросает их от моды к моде, от одних политвыборов к другим – это одичание и безумство есть плата за 

"комфорт" евроинтеграции. 
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События начала 1990-х годов в Украине продолжили процесс секуляризации церковной жизни, 

подчинения еѐ тем императивам, которые навязывает ей построенная на потребительстве 

цивилизация" [12, с. 69]. 

Несомненно, что определения Харьковского Архиерейского Собора 1992 года оградили УПЦ от 

политической институциализации, а еѐ верных чад от сползания в политспекуляции и 

нацманипуляции. 

Одна из сторон многогранной миссия Церкви состоит в том, что «Только через творческое 

усвоение прошлого и только на твѐрдом святоотеческом базисе возможны богословский поиск и 

интерпретация того, что составляет и придаѐт Божественному Откровению его вневременность, его 

историчность и его современность в сегодняшнем мире» [4, с. 268–287]. 

Взаимоотношения Церкви и государства в советской Украине строились на диктате атеистической 

идеологии, нацеленной на полное вытеснение религии из жизни общества. В новой украинской истории в 

условиях формирующейся демократии и религиозного плюрализма государство, к сожалению, на практике 

стимулировало многие расколы внутрицерковной жизни для ослабления позиций Церкви в целом. 

Отношения государства и Церкви – это соблазн для обеих сторон. Вторая, приобретая 

господдержку, получает большие возможности для увеличения своего влияния. В свою очередь, 

первое может использовать авторитет Церкви в своих политцелях. Однако, попав в зависимость от 

государства, религиозная организация вынуждена санкционировать любые его действия, в том числе 

и те, которые имеют негативный общественный резонанс. В результате, находясь в тесной связи с 

государством, Церковь рискует утратить свой авторитет. 

Подобная ситуация сложилась до 1917 г. – влияние Православной Церкви было существенным. 

Однако еѐ авторитет снизился, когда граждане увидели Церковь, связанную с госвластью, политика 

которой далеко не всеми воспринималась безоговорочно. "Исследователи единодушны в своих выводах о 

том, что к 1917 году авторитет Церкви среди широких слоѐв населения значительно упал" [8, с. 66]. 

Богословское обоснование симфонии Церкви и государства содержится в христологической 

концепции, утвержденной IV Вселенским (Халкидонским) Церковным Собором в 451 г. Там эта идея 

обосновывалась наличием двух природ — Божественной и человеческой — в Иисусе Христе при их 

неслиянности и нераздельности. 

Подобная модель церковно-государственных отношений была унаследована и Русским 

государством. Здесь следует, однако, иметь в виду, что как в Византийской империи, так и в 

допетровской России симфония (гармония, единство) Церкви и государства в чистом виде 

проявлялась лишь в редких случаях. В значительной мере она оставалась скорее желанным идеалом, 

нежели исторической реальностью. "На протяжении своего многовекового исторического пути 

христианская Церковь, в лице носителей еѐ сознания, не только осуществляла своѐ право судить о 

государстве, с которым она имела дело, по его достоинству, но пыталась привлечь его на служение 

Христу, пронизать госучреждения светом Христовым, вдохнуть Его дух в госформы. Ни одна из этих 

попыток не удалась. XV век засвидетельствовал крушение Византии. И трагедия России, одна из 

существенных причин еѐ падения, заключалась, прежде всего, в том, что она пыталась соединить – 

несоединимое: тоталитарное государство с христианским строем жизни, царство кесаря с Царством 

Божиим. Если всякое государство в своей сущности тоталитарно, то и всякая попытка построить 

государство на законе Христовом роковым образом обречена на неудачу" [7, с. 52–53]. 

Печальной альтернативой политманипуляциям стало принятие православным сознанием узких 

нацинтересов. На протяжении большей части XX века в соцстранах, коммунистический режим 

подавлял любые нацчувства. Однако в конце 1980-х их удержать было уже невозможно: начавшееся 

по всей Восточной Европе движение народов и республик за независимость было тесно связано с 

религиозным национализмом. 

В результате, "внедрение идеи нацсамосознания началось с таким же рвением, как и доктрины 

марксизма-ленинизма на протяжении многих десятилетий до этого" [6, с. 57]. 

В основе национализма лежит смешение повышенной религиозной чувствительности человека с 

его нацинтересами. Национализм зачастую проявляется в убеждениях людей, что какая-то конкретная 

нация находится к Богу ближе, чем другие, или (в своѐм экстремальном проявлении) в ложном 

убеждении, что к какой-то конкретной нации Бог проявляет особое благорасположение. Такие убеждения 

часто приводят к демаркации между своей нацией как хорошей (обиженной) и другими нациями, как 

плохими (завоевателями) или низшими, и синкретизируют сознание человека, лишая его способности 

отличать религиозные вопросы от нацинтересов. Нацпсихология устойчива и заразительна. Она с трудом 

поддаѐтся динамике, т.к. "собственные" установки негативного отношения к какой-либо этнической 

общности кажутся индивиду "истинными", позволяют поддерживать отношения "единомыслия" с 
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носителями аналогичных установок. Подтверждаемые опытом, одобрением окружающих, 

подкрепляемые воздействием продукции СМИ, такие установки вместе с ложными нацстереотипами, 

многократно повторяемые, становятся прочной основой для сохранения в массовом сознании этнических 

и нацпредрассудков, появления националистических настроений, консервации этноцентризма [2, с. 78]. 

Таким образом, естественно, что национализм резко актуализировался в результате 

произошедших в Восточной Европе политперемен. Но с позиций православия, важно понимать, что 

религиозный национализм не является плодом подлинного учения о Церкви. В контексте 

кафоличности и единства Церкви идея национальной Церкви является ошибочной. 

Религиозный национализм является бичом современного Православия. Воинствующий национализм 

в крайней форме выражения в сущности своей является еретическим понятием о Церкви, поскольку он 

разделяет людей на "своих" и "чужих", и противоречит соборности и экклезиологии Церкви. 

В Православии "соборность" Церкви сосредоточена в Таинстве Евхаристии и рассматривается 

эсхатологически. Православная Церковь является общиной верующих, собранных в конкретном месте с 

целью отображения жизни Грядущего
 
Века, в котором будут преодолены разделения и несовершенства, 

а вся тварь воссоединится с Богом. По этой причине любые разделения по нацпризнаку (и разделения 

вообще) в Церкви являются неприемлемыми. Фактически, проблема национализма противоречит 

подлинному православному богословию. Вместо того, чтобы культурный плюрализм был в разумной 

мере использован Церковью, дабы еѐ учение было услышано и понято лучше, различные нац-полит-

кланы используют Церковь для достижения своих собственных целей. Такие нацприоритеты в 

действительности только прикрывают сепаратизм. Они подавляют миссионерский дух Православной 

Церкви, и заслоняют собою вселенскую природу Православия. 

"Предание Вселенской Церкви, апостольское Предание, святоотеческое постепенно 

смешиваются с Преданиями Поместных Церквей, национальных, этнических, культурных групп этих 

церквей, с московским преданием, или вологодским, или минским и т.д. Настоящая опасность для 

нас, когда местное предание, национальное предание, Предание Поместной Церкви постепенно 

получает преимущество пред Вселенским Преданием. Ему отдают предпочтение, не отвергая 

Вселенское Предание, апостольское, святоотеческое. Но, действуя тихо и незаметно, местному 

преданию, которое людям ближе в национальном смысле, постепенно отдают де-факто предпочтение 

перед Вселенским. Расколы возникают именно отсюда. Были расколы между Востоком и Западом, 

конфессиональные расколы: католики, протестанты, православные... А на этой почве возникают 

расколы внутри Православной Церкви и национальных Церквей" [3, с.58]. 

Заразительность националистической психологии объясняется тем, что этнические общности, 

представители которых являются носителями абсолютизированного нацсознания, достаточно просты 

по структуре своего единства, а источники психического заражения (являющиеся носителями этого 

сознания) оказываются людьми, которым некритически подражают или от которых некритически 

воспринимают определѐнную информацию. "Некритическое подражание чаще всего проявляется при 

формировании детских и юношеских коллективов и в процессе их функционирования; степень его 

эффективности постепенно падает с возрастом и с повышением уровня развития личности. В 

общественной жизни некритическое подражание встречается в явлении моды, и распространении 

массовых увлечений и, к сожалению, в психических процессах, сопровождающих националистическое 

по своему характеру поведение. Предметом некритического подражания часто становится поведение, в 

котором решающую роль играют негативные установки по отношению к определѐнной этнической 

группе. Так молодежь, принадлежащая к этническому большинству в стране, иногда усваивает 

пренебрежительное отношение к представителям этнического меньшинства" [2, с. 79]. 

Таким образом, некоторые представители нацдвижений, считающие себя православными, ставят 

Православную Церковь в зависимость от этнической принадлежности в угоду своим узким политинтересам. 

Поставить церковную деятельность в зависимость от светских нацпроблем и политконъюнктурных 

стремлений хотели и в Украине. Но благодаря ответственной и богословско-канонической взвешенной 

позиции участников вышеупомянутого Харьковского Архиерейского Собора политизация не коснулась 

институциональных форм организации церковной жизни. 

Этнические Церкви, даже если они обращаются к событиям славного прошлого, находятся в 

процессе секуляризации. Национальные Православные Церкви постсоветского пространства, 

трансформировавшись в средство для самосохранения этноса, не способны, в конечном счѐте, 

удовлетворять насущные чаяния граждан. Слишком велико воздействие ассимиляции 

господствующей культуры. Люди, ищущие убежища в Церкви, ставшей для них нацанклавом, волей-

неволей привносят в неѐ тот самый обмирщѐнный дух отношения к жизни, от которого они так 

страстно жаждут укрыться в самой Церкви. Трагизм этого процесса заключается в том, что 
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Православная Церковь, став средством реализации этнических и нацинтересов, отступает от 

вселенской веры и делает объектом поклонения - национальное своеобразие данного этноса. 

«Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели» (1 Тим. 5, 20). В XX веке в 

украинском Православии было множество попыток создания «самостийной украинской церкви», 

независимой от исторически сложившихся во Вселенском Православии духовных центров – 

Патриархатов. Какова обусловленность и целесообразность этих попыток? 

Вселенская Православная Церковь (ВПЦ) состоит ныне из пятнадцати Поместных 

Православных Церквей. В Церкви институт «первого среди равных» всегда выстраивался на законах, 

отличающихся от гражданских по цели и своему нравственному содержанию. Этот свод законов 

Церкви создавался в течение столетий, и в церковной терминологии именуется Правилами святых 

Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и святых отцов, или церковными канонами. 

Чистое Православие времѐн Вселенских Соборов всегда признавало на одной канонической 

территории лишь одну церковную иерархию законной и, следовательно, православной. Все 

епископы, пребывающие вне подчинения ей, именовались отщепенцами, раздорниками и еретиками 

(6-е правило Второго Вселенского Собора). 

Согласно последнему, православный христианин подчиняется единственной, с канонической точки 

зрения, законной иерархии своей Церкви, и не может пребывать в расколе. Именно поэтому раскольники 

всех времѐн и народов лишены той духовной инстанции, каноническое подчинение которой (или, по 

крайней море, полное церковное общение с которой) могло бы служить видимым залогом их 

принадлежности к Православию. Раскольники об этом знают и, в большинстве своѐм, не признаются в 

безблагодатности совершаемых ими «таинств», оправдываясь преднамеренно национально-политические 

аргументами, не имеющими к церковным канонам абсолютно никакого отношения. Ориентация 

раскольничьих «патриархов» на политцелесообразность, вместо церковных канонов, и лишает их 

перспективы быть когда-либо признанными всей Полнотой Вселенского Православия. 

«Если когда придѐшь в город, не просто спрашивай: где храм Господень? Ибо и прочие 

нечестивые еретики пещеры свои называют храмами Господними. И не спрашивай просто: где 

церковь? Но: где Вселенская Церковь? Ибо сие собственно имя сей святой и всеобщей Матери-

Церкви, которая есть невеста Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Божия» [9, с. 26]. 

Все нуждающиеся в благодатных и спасительных таинствах Церкви следуют этим словам, т.е. 

стремятся в храмы ВПЦ, объединѐнной Святым Духом и общение с которой является залогом 

принадлежности к неповреждѐнному Христианству. 

Кафоличность Церкви, еѐ универсальность и устремлѐнность к всемирности являются тем 

вернейшим критерием, что она есть несомненная преемница той самой Апостольской Церкви, 

которой Господом было поручено проповедовать Евангелие всей твари (см.: Мф. 28,19-20; Мк. 16,20; 

Лк. 24,47–48). Поэтому цинизм раскольников над канонами и церковной традицией является 

серьезной угрозой для сохранения духовного самосознания народа Украины. Иными словами, 

церковный сепаратизм – это трагедия. 

Страсть к национальному самоутверждению, экклезиологическая безответственность, амбиции 

власти и славы, корыстолюбие, политическая конъюнктура – истинные детерминанты 

раскольничества. Церковь – это организм, Святым Духом призванный творить добрые дела и быть 

необходимым водительством обществу, служа ему в его действиях. Достойная своего призвания 

Церковь подготовляет и создаѐт соответствующую атмосферу любви и братства людей – как внутри 

себя, так и во всѐм государстве. УПЦ приняла на себя ответственность за достижение в украинском 

обществе столь желанного всеми единства, как необходимую предосторожность против 

дезинтеграции мира, – и всемерно стремится это единство поддерживать: законы Христа основаны на 

любви, поэтому любые требования государства, в которых нет любви к ближнему и уважения к 

церковным правилам, автоматически лишаются той основы, опираясь на которую только и можно 

обрести поддержку Церкви. Если же императивы власти противоречат законам Божиим, тогда задача 

Церкви занять внятную и чѐткую позицию, оказывая послушание Богу, а не человеку. 

Истинные христиане, исполняя заповедь своего Божественного Учителя не следовать образу 

жизни мира сего, неизбежно рассматриваются этим миром как смутьяны. 

Конструктивный диалог между Церковью и государством возможен только на основе 

взаимного: невмешательства во внутренние дела друг друга; созидания для общего блага всех 

граждан –как на социальном, так и нравственном поприщах. 

Раскол – это смертный грех, приводящий к гибели души, к утрате Богоподобным человеком 

Божественной благодати и к отлучению от Христовой Церкви. Идеологи и вдохновители расколов 

опасны не только непониманием сущности и назначения Церкви, но и тем, что под их пагубное влияние 
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попадают всѐ новые души. Надменное упоение раскольников «счастьем обладания национальным 

патриаршим престолом», питаемое политико-националистическими теориями и технологиями, есть 

несомненный признак отсутствия здорового христианского мировоззрения у всех, идущих этим путѐм. 

Единственным средством преодоления разделения христиан является осознание ими 

неправедности содеянного и искреннее их раскаяние. Один лишь Бог Своею благодатью может 

примирить разобщѐнных братьев, а мы можем только просить Его об этом своей искренней 

молитвой, преданностью Его истине и подлинной христианской вселенской любовью. 

Сегодня Киевской Митрополии принадлежат 11238 приходов, три Лавры, 19 духовных учебных 

заведений: одна академия, 7 семинарий, 10 училищ, один богословский институт. Ныне на канонической 

территории УПЦ насчитывается 185 действующих монастырей, в том числе 6 ставропигиальных, 9 

скитов и 2 подворья, среди которых 94 мужских и 91 женских. В указанных монастырях проходят 

послушание 4472 насельника и насельниц: 1609 – в мужских и 2863 – в женских [13, с. 85]. 

Киевская Митрополия, учреждѐнная со времѐн крещения Киевской Руси, и по сей день является 

тем бесспорным и единственным духовным центром Украины, где полноценно окормляются 

православные христиане. Свыше тысячи лет эта Митрополия соединена неразрывными духовными 

связями со всей Полнотой Вселенского Православия – и в этом еѐ духовная сила и непоколебимость. 

Как известно, более половины верующего населения Украины – православные. Греко-

католицизм доминирует только в Галичине и Закарпатье, т.е. в 4-х областях страны, а ислам 

значительно представлен в Крыму [1, с. 441]. 

Возрождение и культивирование истинного православия является главной и объективной тенденцией 

объединения народа Украины религиозными ценностями, если последние рассматривать как реальные 

стратегические пути и факторы консолидации общества. «В процессе консолидации украинской 

политнации необходимо преодолеть раскол православия или, как минимум, снять противостояние разных 

веток этой религии, что значительно укрепит духовную основу всего общества» [1, с. 442]. 
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ДИХОТОМІЧНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ І ПРОБЛЕМА ЙОГО 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  

 

У статті обґрунтовується методологічна роль принципу дихотомії для аналізу змісту 

пізнавального відношення суб’єкта до об’єкта. 

Ключові слова: принцип дихотомії, суб‘єкт, об‘єкт, гносеологія, гносеологічний оптимізм, 

істина, буття. 

 

Ситуація із розвитком сучасної вітчизняної філософської думки, на відміну від історично 

попереднього етапу, пов‘язаного з виникненням значних, глибоких та універсальних за змістом праць 

з гносеологічної проблематики, знайомить нас із таким етапом філософствування, де демонструються 

різні еклектичні, конкуруючі концепції, які представляються філософському товариству як прояв 

нового, звільненого від догматичності філософського світопояснення та ідеологізованого 

монологічного мислення, а насправді є звичайним плагіатом різноманіття тих філософських 

концепцій західної філософії, які ще донедавна піддавались гострій критиці як антинаукові. 

Актуальність цього дослідження якраз полягає в тому, щоб показати істинний зміст цих концепцій 

Період переосмислення української філософської спадщини, її місця в системі європейської та 

світової філософської культур у значній мірі стосується і проблеми істини, яка протягом останніх 

двох десятиліть XX ст. практично зникла з теоретичного горизонту української філософської науки. 

До повернення перегляду розуміння суб‘єктивних можливостей осягнення істини нас 

підштовхує відмова від тих здобутків вітчизняної філософської концепції теорії пізнання, яка 

ґрунтується на діалектико-матеріалістичному методологічному ґрунті епістемології. Натяк на 

відстороненність гносеології як особливого розділу сучасної філософії від проблем науки який 

робить В.Петрушенко, пише: «У сучасній філософії дослідження знання пов‘язують однозначно з 

епістемологією як особливим розділом філософських пошуків: поширений раніше ухил у бік 

гносеології сьогодні виявився чи то перебореним, чи то відстороненим» [8, с.4]. 

Сучасна філософська гносеологія – це, насамперед, наявність множини філософських бачень і 

пояснень світу, передусім буття людини. І поява нових філософських парадигм постмодерного 

ґатунку зовсім не свідчить про наукову вичерпність попередніх мислительних моделей відношення 

«людина-світ», таких, які базуються на філософських парадигмах онтологізму, епістемологізму, 

парадигмі існування, екзистенційній тощо. 

Метою статті є обґрунтування методологічної ролі принципу дихотомії для аналізу змісту 

пізнавального відношення «суб‘єкт-об‘єкт». 

До основних завдань дослідження відносимо наступне: 

1. проаналізувати сутнісні характеристики сучасної філософської гносеології; 

2. Показати, в чому полягає дихотономічнічть пізнавального відношення в його різних 

інтерпретаціях; 

3. Дослідити критерії та межі філософсько-гносеологічного оптимізму; 

4. Визначити місце та роль соціокультурних детермінантів в процесі пізнання. 

До пізнання не зводиться вся життєдіяльність людини, проте воно необхідний компонент 

відношення «людина-світ». Пізнавальне відношення є одним із тих, в якому і через яке людина 

проявляє свою родову сутність. Пізнавальна здатність людини була завжди об‘єктом філософського 

аналізу. 3вернення до джерел філософської спадщини людства засвідчує невичерпність актуальності 

від античності до сьогодення аналізу пізнавального відношення. Гносеологічне відношення 

розглядалось через призму зворотності і незворотності пізнання – не тільки позасуб‘єктивних 

обставин суб‘єктивного відношення але і самого суб‘єктивного пізнавального відношення, пізнанням 

суб‘єкта самого себе, своєї власної здатності «осягати» самого себе в цій родовій ознаці людини. 

Загальний незворотний процес пізнання означає, що філософія, переходячи від одного 

історичного етапу свого розвитку (кола) до іншого, охоплює, диференціює і синтезує все більше коло 

достовірних, ясних і чітких знань (термін Декарта і Лейбніца) про світ. При цьому зберігається 

специфічність філософської гносеологічної проблематики і в контексті історико-філософського 

дослідження. Історико-філософський вимір притаманний усім аспектам філософського осмислення 
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людської історії як підпорядкований гносеологічний вибір, який не визначає аналіз буття, але 

наштовхує на об‘єктивність розкриття любої філософської проблеми. 

Оскільки в філософії вихідним пунктом пізнання є суб‘єкт, причому не тільки той суб‘єкт, 

якого випромінює філософ, тобто суб‘єкт як соціальна сутність, а й сам філософ як суб‘єкт 

пізнавальної діяльності, то виходить, що центральним питанням філософії повинна бути людина як 

суб‘єкт пізнавального відношення, як одного із тих (відношень), що розкривають соціальну сутність 

індивіда. Бо пізнавальна діяльність є особлива форма теоретичної переробки світу, яка показує, як 

можливі універсальні уявлення про відношення «людина-світ». Тому філософське пізнання є 

важливим елементом загального людського пізнання, оскільки прагне відповісти на питання про 

природу загального в усіх формах гносеологічного буття людини. Мова йде про те, чому в сучасному 

суспільстві в умовах меркантилізації культури філософське пізнання необхідне. Яка практична 

значимість філософської гносеології взагалі і філософського гносеологічного оптимізму зокрема, 

наскільки філософське пізнання актуальне, скажімо, в нашому українському соціокультурному 

середовищі. Тим паче, що в нашій вітчизняній філософії продукується плюралізм течій, який 

неможливо сьогодні теоретично пояснити і обґрунтувати. Причому в кожному із перенесених на 

українське підґрунтя західноєвропейських філософських напрямків фіксуються свої специфічні 

проблеми і методи їх вирішення, а також особливе трактування статусу філософського пізнання як 

такого. Найбільш рельєфно протистояння різних філософських напрямків в лоні сучасної 

філософської культури демонструється на прикладі відношення до гносеологічної проблематики. 

У філософії протягом всієї її історії відображались цінності і норми, методи і способи 

пізнавальної діяльності, давалось обґрунтування їх субординації через протиставлення чи 

підпорядкування одного іншому в суб‘єктивній здатності осягати істину. Оскільки, як говорить 

Г.Гегель в передмові до другого видання «Науки логіки», суб‘єктивне мислення є найбільш 

характерна нам (людям) діяльність, а об‘єктивне розуміння речей становить саму її суть, то ми не 

можемо виходити за межі вказаної, тобто пізнавальної діяльності, яку самі ж демонструємо. 

Виходить, що гносеологічна проблематика філософії є суттю самої філософії. 

Успіхи розвитку емпіричних наук, рухаючись в рамках самих звичайних категорій, писав 

Г.Гегель, поступово висувають і більш високі відношення думки, або, принаймні піднімають їх до 

більшого узагальнення. Так, вже в новочасну епоху поняття «сила» уступило пальму першості 

категорії «полярності». Сама ж «полярность есть определение такого различия, в котором 

различаемые (моменты) неразрывно связаны друг с другом» [2, с. 83]. Та обставина, на яку 

посилається Г.Гегель, і при якій відійшли від такої форми абстракції, як тотожність, замість якої була 

введена і стала звичною інша форма визначення – форма відмінності, яка зберігається в тотожності, 

ця обставина, говорячи мовою Гегеля, є методологічно важливою в розумінні дихотомічності прояву 

суб‘єктного пізнавального відношення як такого. 

Зенон назвав дихотомією один із своїх парадоксів, в якому демонстрував спробу доказати 

неможливість чуттєвим сприйняттям досягнути істинного знання. Дихотомічний поділ свідомо 

застосовувався Платоном у діалогах «Софіст», «Політик», «Георгій» для аналізу пізнавального акту 

відповідного стану людини. Дихотомія застосовувалась античними мислителями для попереднього 

ієрархічного впорядкування понять та відповідної області знань у випадку, коли обсяги багатьох 

понять ще не вияснені. Така методологічна установка цілком слушна для початку вивчення суті 

дихотомічності гносеологічного відношення суб‘єкта пізнання. 

Пізнавальне відношення в ракурсі його дихотомічності можна розглядати як дихотомію стихійного 

пізнання та цілеспрямованого, повсякденного наукового і ненаукового, буденного емпіричного і 

теоретичного наукового, раціонального та ірраціонального пізнання. Практично список модусів 

дихотомічності пізнавального відношення можна продовжувати до нескінченності, в залежності від 

наукової потреби дослідника гносеологічного відношення та вимог практики людського буття. 

Багатовимірність гносеологічного відношення детермінована онтологічністю природи свідомості. 

Принцип дихотомічності поділу поняття ми також застосовуємо для обґрунтування поділу 

суб‘єктивного пізнавального відношення на оптимістичне і песимістичне. Підґрунтям (підставою) 

такого поділу обсягу поняття «пізнавальне відношення» слугує не зміна ознаки пізнавальної дії, а її 

(ознаки) наявність чи відсутність. Такий поділ суті пізнання на кожному новому етапі його 

дослідження дозволяє знаходитись на одному і тому ж рівні абстрагування і узагальнення. 

Розвиток представляє собою не одновимірний лінійний процес, а побудову нескінченної 

ієрархічної системи знань, в якій всі його рівні знаходяться у відповідному закономірному 

взаємовідношенні. Розвиток є процесом акумуляції головного змісту попередніх ступенів отримання 

знань і наступних. Розвиток знань є ростом багатства змісту, обумовленого накопиченням результатів 
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попереднього і виникненням нового, актуально існуючого лише гіпотетично, тобто потенційно 

існуючого знання. Необмеженість розвитку здатності пізнання – вища об‘єктивна потреба і 

суб‘єктивна ціль людини, обумовлена незнищуваним прагненням людини до збереження і 

вдосконалення свого існування. Проте на різних рівнях відображення цього буття (теоретико-

науковому, тобто раціоналізованому і не-теоретико-науковому) можуть виникати пізнавальні ілюзії. 

Такі ілюзії також стають спрощенням схеми розуміння світу, світовідношення «людина-світ», в яку 

закладаються відповідні смисли. І маючи об‘єктивну підставу своєї появи ілюзія в конкретних 

соціальних умовах може стати тормозом подальшого розвитку пізнання. У подібній пізнавальній 

ситуації можливе виникнення тупикових напрямків нестримності прояву гносеологічного оптимізму, 

появи руйнівних антагонізмів в соціальному сенсі пізнавального відношення, і звісно, 

песимістичності в її суб‘єктивно-індивідуальному чи груповому психоемоційному стані суб‘єкта 

пізнання і логічній моделі у формі конкретної гносеологічної теорії. Тому зведення гносеологічного 

відношення до однієї із сторін любої бінарної (дихотомічної) опозиції, спроби зробити пізнавальний 

акт одновимірним, що ми бачимо з історії розвитку філософії, не дає на сучасному етапі розвитку 

гносеології відповідного ефективного свого вирішення. 

Застосування принципу бінарних опозицій для розуміння суті гносеологічного оптимізму ніяк не 

відкидає традиції лінійної діалектичної схеми «теза-антитеза-синтез» у пізнавальному відношенні. Крім 

того, сучасна тенденція відходу від класичного методу філософствування свідчить про появу елементів 

некласичної діалектики актуальних і потенційних смислів. «Діалектика тут проявляється в здатності 

вписати об‘єкт в різні, часто протилежні смислові контексти, які протистоять один одному як бінарні 

опозиції» [9, с. 119]. Створюється така пізнавальна ситуація, коли об‘єкт аналізу розглядається в різних 

смислових контекстах почергово, і істина відкривається у всьому різноманітті актуальних і потенційних 

смислів-значень суті. Такий методологічний підхід до встановлення сутності гносеологічного оптимізму 

перетворюється із форми мислення в установку свідомості, що дозволяє в об‘єкті дослідження віднайти, 

відкрити поза раціональним компонентом його змісту також і інші, ірраціональні компоненти. Такий 

підхід також дає можливість сприймати філософську думку в її максимально об‘єктивних проявах, однак 

в яких при здісненні пізнавальних технологій перевага надана розуму. 

Формально оптимізм і песимізм як дві сторони гносеологічного відношення рівні, але вони не 

рівні в сенсі спонукання індивіда-суб‘єкта пізнання до активних пізнавальних дій, втілення в 

практику буття своїх реальних пізнавальних можливостей. І.Т.Касавін схиляється до думки, що саме 

завдяки вічному потягу людини до незвіданого виникла ілюзорна природа трансцендентних ідей 

І.Канта як невдала спроба розуму прорватись в невідоме, як прийнято сьогодні висловлюватись, в 

ірраціональне людського буття. І гносеологічному оптимізму людини цей автор знаходить досить 

некоректну метафору – «надмірний пізнавальний апетит», протиставляючи його «дурній людській 

волі» Дж. Берклі [5, с. 8]. Оптимізм є в значній мірі проявом різноманіття напрямків та ходів 

пізнавального процесу через зіткнення різних гносеологічних позицій, підходів, традицій 

інтерпретації одних і тих же фактів об‘єктивної реальності і суб‘єктивного їх тлумачення, 

використання часто несумісних один з одним пізнавальних методів, процедур, критеріїв істинності 

отриманих знань. Тому розгляд гносеологічного оптимізму через принцип верифікації не повинен 

відкидати омани як складової змісту гносеологічного оптимізму.  

З точки зору біхевіористської концепції «стимул-реакція», співвідношення песимізму та 

оптимізму, їх роль у динаміці розвитку філософського знання можна проінтерпретувати таким чином: 

поява песимістичної філософської парадигми виступає як стимул для відповідної інтелектуальної 

реакції у вигляді оптимістичних міркувань стосовно будь-якої філософської проблеми, що хвилювала 

мислителів кожної історичної епохи. Також ми спостерігаємо і обернений процес, коли надмірний, 

прикрашений, об‘єктивно необумовлений оптимізм провокує появу песимістичних пізнавальних 

поглядів людини. Причому мова йде про ті філософські песимістичні та оптимістичні теорії, які 

демонструють інтелектуально-мислительну діяльність як окремих філософів, так і філософських шкіл. 

Завжди існували, та й будуть існувати, суб‘єктивні спроби сформувати різні підходи до 

вирішення проблеми дійсної природи філософського гносеологічного оптимізму, сконцентрованого у 

ступені знання про предмет філософії.  

Згідно міркування В.Шинкарука, філософія є окремою галуззю людського пізнання, що 

сформувалась на основі виділення нею відношень людської свідомості до зовнішнього світу, мислення 

до буття, «духа» до «природи» як особливого предмета пізнання. Тим самим предметом філософського 

пізнання стає не «питання про відношення», а самі відношення людської свідомості до зовнішнього 

світу. Предметом філософії виступає антропологізоване відношення «людина-світ» як більш широке, 

ніж відношення «свідомість-буття», оскільки останнє в «знятому» вигляді міститься в першому. Як 
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пише М.Желнов, мова йде про предмет філософії не тільки як про закони «відношення людини до 

світу», але і як про «відношення людини до самої себе» [4, с. 90]. А розглядати відношення людини до 

самої себе можна, поряд із іншими підходами, як спробу осягнути саму себе, пізнати свою родову 

сутність, свою сутнісну здатність пізнавати світ в його різноманітті. Методологічну функцію в аналізі 

пізнання виконує категорія «відношення» при застосуванні категорій «відображення», «знання» тощо. 

Складається враження про те, що такий підхід має декілька варіантів розгляду: по-перше, можна 

зробити акцент на дослідженні історико-філософського процесу, якщо прийняти до уваги гіпотезу, що 

«предмет філософії» усім вже відомий та не потребує своєї актуалізації взагалі, і в українській 

філософії зокрема; по-друге, можна розглядати світоглядні аспекти філософського пізнання як 

складової відношення «людина-світ», які глибоко та всебічно розроблені філософсько-антропологічною 

школою українських дослідників (Є.Андрос, Є.Бистрицький, В.Чорноволенко, П.Копнін, В.Шинкарук, 

М.Попович, А.Лой, М.Яценко, В.Іванов, М.Тарасенко, М.Осипчук, І.Молчанов, В.Табачковський, 

С.Кримський, В.Ярошовець та ін.). В їх індивідуальних та колективних напрацюваннях ми зустрічаємо 

аналіз соціально-практичних основ культурно-історичного змісту та світоглядних функцій 

філософських категорій як форм пізнання, самопізнання та цілепокладання. 

Ціленаправленість, цілепокладання є суттєвим аспектом (модусом) філософського пізнання. 

Цілепокладання демонструє нам не суб‘єктивно-інтуїтивне пізнання світу як домінантне в структурі 

процесу пізнання, а діяльнісне відношення, яке, звісно, підпорядковує функціонально емоційно-

чуттєве, ірраціональне раціональним елементам пізнавальної діяльності. Діяльнісний аспект сутності 

«предмета філософії» представлено Г.Батищевим, М.Каганом, В.Сагатовським. 

Сучасні спроби осмислити особливості філософського пізнання породили проблематику 

соціокультурної обумовленості філософського пізнання. Іншими словами, виникла нагальна потреба 

розробки такої теорії пізнання, яка включала б гуманістичний сенс пізнавальної діяльності, в якій 

філософське пізнання займає з відомих нам причин ключове місце в структурі видів пізнавальної 

практики. Цей аспект гносеологічного відношення суб‘єкта до об‘єкта розкрито в працях уже 

згаданих нами українських філософів. Правда, визначити в повному об‘ємі механізм суспільної 

детермінації прояву філософського оптимізму, на нашу думку, неможливо. 

Одним із варіантів відповіді на дану проблему може бути розгляд соціокультурної детермінації 

гносеологічного оптимізму як різновиду філософського пізнання. Розвиток західноєвропейської 

філософії, і вітчизняної також, засвідчує той факт, що наповнення пізнавального процесу 

соціокультурними детермінантами перетворюють процес пізнання в функцію задоволення 

відповідних інтересів конкретних соціальних груп. Але в даній соціокультурній сутності пізнавальної 

діяльності нас цікавить лише оптимістичність та песимістичність як дихотомічна світоглядність 

пізнавальної філософської діяльності з якої ми виділили в самостійний предмет нашого дослідження 

саме філософський гносеологічний оптимізм. 

Важливий аспект встановлення природи пізнавального відношення – відношення суб‘єкта і 

об‘єкта. В ході пізнавальної діяльності як взаємодії суб‘єкта і об‘єкта виникає знання. Тому від 

методологічно правильного визначення понять суб‘єкта і об‘єкта залежить об‘єктивне розуміння всього 

процесу пізнання в обох гносеологічних формах – оптимістичній та песимістичній. Співвідношення 

об‘єкта та об‘єктивної реальності, розуміння ідеального об‘єкта, розуміння суб‘єкта пізнання та 

практики, активної практичної діяльності як форми відношення суб‘єкта до об‘єкта отримало достатньо 

глибокий аналіз у працях вітчизняних філософів другої половини двадцятого століття [3]. 

Поняття суб‘єкт і об‘єкт виконують методологічну функцію лише стосовно гносеології та її 

основи – пізнавально-практичної діяльності людини в її домінуючій формі - оптимізмі пізнання. 

Якщо гносеологія взагалі, і філософська теорія пізнання також, зобов‘язані забезпечити 

ідентифікацію філософського знання як форми духовного освоєння дійсності, то вона, в першу чергу 

забезпечує внутрішню суб‘єктивну потребу пізнання і цим самим визначає дослідницькі параметри 

гносеологічного оптимізму та його зміст. Філософська, власне гносеологічна, задача вчення про 

пізнання полягає в тому, щоб розвинути у суб‘єкта пізнання усвідомлення своєї суб‘єктивності. 

Іншими словами, філософська гносеологія сприяє суб‘єкту пізнання усвідомити себе таким у різних 

пізнавальних ситуаціях, тобто як здатним осягати істину в усіх її проявах. 

Філософська гносеологія дозволяє віднайти в характері та направленості інтерпретацій 

конкретних філософських знань про предмет філософії такі смислові сюжети, які трансформують ці 

міркування про об‘єктивність процесу пізнання у вчення про умови та орієнтири активно-творчого 

процесу створення суб‘єктом знання про світ. Продуктом пізнавальної діяльності є знання – ідеальне 

відображення, зліпок, копія, символ того, що існує реально, саме по собі, як «самість», і що визначає 

гносеологічний зміст знання незалежно від наших бажань. А от відношення до цих пізнавальних 
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практичних можливостей людини, практичної здатності пізнавального осягнення тієї «самості», 

досягнення такого осягнення як кінцевої мети пізнавального акту, може бути песимістичним або 

оптимістичним. Оптимістично-песимістичне відношення засвідчує відповідний зміст суб‘єктивності в 

об‘єктивному процесі філософського пізнання, але воно не відірване від самої об‘єктивності змісту. 

Суб‘єктність демонструє відповідну пізнавальну практику, яка за законами гносеологічної спадковості 

може формувати суб‘єктивно надію, впевненість в досягненні пізнавальної мети, або сформувати 

ситуативну пізнавальну апатію, інфантильність пізнавальних дій, і тоді сама ідея філософської істини 

зникне із міркувань про природу пізнання, а разом з нею щезне активно-творчий суб‘єкт пізнання, 

оптимістично зорієнтований індивід. Такий варіант пізнавальної практики, мабуть, і лежить в основі 

формування різновидів гносеологічного песимізму (скептицизму, агностицизму, тощо). 

Аналіз філософського гносеологічного оптимізму дозволяє розглянути суб‘єкта пізнавальної 

діяльності в його живій соціальній конкретності, зберігши при цьому значимість гносеологічних 

категорій, в яких відображено об‘єктивний зміст пізнавального оптимізму. Таким чином стає 

зрозумілим так званий локальний гносеологічний песимізм, або попросту агностицизм теорій 

пізнання Дж.Берклі та І.Канта. Для них або Абсолютна ідея пізнає лише саму себе (а не об‘єктивну 

реальність – матерію), або суб‘єктивне відчуття пізнає самого себе (а не об‘єктивну реальність – 

матерію), якої, скажімо, для Дж.Берклі просто не існує, бо у нього відчуття є єдино суще. На нашу 

думку, стверджувати, що гносеології Дж.Берклі та І.Канта притаманний лише пізнавальний песимізм 

ми не можемо. Їх теорія пізнання також оптимістична в плані осягнення істини, але гносеологічний 

оптимізм у них обмежений самим предметом їх філософських концепцій пізнання, тобто вони 

встановили межі прояву нестримного бажання людини пізнавати світ. 

Теоретико-пізнавальні рефлексії самого мислителя вже засвідчують відповідну світоглядну 

установку – оптимістичну чи песимістичну – на досягнення істини, тобто конкретний стан 

теоретизуючої свідомості з її ілюзіями та оманами. У філософа як самодостатнього індивіда є також 

свої пристрасті, але його пізнавальна діяльність обумовлюється насамперед існуючою історико-

філософською традицією і метою філософського пізнання. Фіксуючи пізнавальний процес як 

конкретну ситуацію, філософ описує різноманіття точок зору, альтернативні прийоми, соціальні 

підстави, можливості та наслідки того чи іншого вирішення даної ситуації, порівнює їх з відомими 

історичними прецедентами. Таку цілісну картину пізнавальної ситуації, а не часткову її норму можна 

розглядати як філософський образ істини. Філософське розуміння істини відповідає лише деякому 

рівню освоєння свого предмета, тобто рівню знання. 

Сам факт нескінченності буття є підґрунтям існування оптимістичного світоглядного орієнтиру 

пізнавальної діяльності. Розуміння суті скінченності та нескінченності буття виступає конституюючим 

принципом бачення світу не просто в осмисленні його субстанціональної сутності як вічності, а в сенсі 

його самодостатності і влаштованості для особистісного буття людини. Вже античний світ підштовхував 

проблему скінченності і нескінченості буття до розуміння сутності життя і смерті як форм людського 

буття. Так, Парменід фіксує переконання людини в тому, що світ є, він існує «Тут» і «Тепер», і сутність 

життя в переході з буття в небуття. Такий варіант трактування буття закріплював за ним один із моментів 

чуттєвого світу, що з позиції Демокріта виступає в його дискретному, ситуативно-емпіричному вигляді 

окремих подій. Тим самим намітився принцип просторового аналізу буття.  

Істинним буттям у Платона є світ ідей, який розпорошений в тілесному світі на різноманіття 

проявів буття. Платон ще розуміє буття як межу становлення речей і називає його Благо. Тому для 

окремої людини, особливо для тієї, чия особистість тільки формується, світоглядне значення ідеї 

скінченного та нескінченного, перехідного, але нескінченного існування світу (буття) стає відправним 

пунктом формування його оптимістичного (чи песимістичного) ставлення до світу в роздумах і діях. 

Ми співставляємо і пов‘язуємо наше життя, наше кінцеве існування з неперехідним існуванням 

світу, існування індивіда з життєдіяльністю тих людей, які були до нас і будуть після нас. Тут працює 

механізм соціальної пам‘яті як детермінований майбутнім процес постійного звертання індивідів-

сучасників до минулого буття людства з метою змінити соціальні умови свого життя в сьогоденні. Цей 

механізм фіксує не тільки ідеальне відновлення минулого в пізнавальній діяльності, але і предметно 

практичне перетворення теперішнього. А це і є відношення – звернення почасти в думках до свого буття і 

буття світу, тобто до кінечного і нескінченого. І в культурі, а саме в міфології і релігії, пізніше в філософії 

і науці розглядається тема просторово-часових параметрів світу як об‘єктивної основи суб‘єктивного 

відношення до нього, змістом якого може бути оптимізм. Тому аспектом проблеми оптимізму є 

міркування про буття, його кінечність і нескінченість, міркування про суперечливу єдність неперехідного 

буття як цілого і перехідного буття речей, природи, фактів, станів, людських стосунків, відношень. 
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Буття світу як цілого невіддільне від буття всього, що існує в світі. Світ існує як неперехідна 

єдність поза і незалежно від волі і свідомості людини. Проблема оптимізму виникає завдяки тому, що 

індивіди практично діючи в реальному світі, пов‘язуючи завдяки своїй діяльності перехідне з 

неперехідним, перш за все повинні розкрити для себе ці об‘єктивні відношення єдності в різноманітті. 

Крім того, їм доводиться постійно конструювати в єдиний світ створені ними явища, предмети, 

відношення, спільноти. Таке конструювання з необхідністю включає дихотомію «оптимізм-песимізм». 

Людині таким чином приходиться рахуватись з реальністю як сукупною і розчленованою цілісністю, як 

з володіючим власною логікою існування буттям. І саме в тих випадках, коли люди формують плани 

соціального оновлення, продуктивного перетворення, нововведень свого буття, доцільно осмислювати, 

чи співпадає хід перетворень як відношення до світу з внутрішньою логікою розквіту реальності, тої 

реальності, що має невичерпність з точки зору людини можливості і новоформи свого буття. 

Тому спроби звести в одному визначенні все, що відомо про оптимізм, часто приводять до підміни 

суті оптимізму простим понятійним перерахуванням найбільш поширених його рис. При цьому 

залишається незрозумілим, які із вказаних ознак оптимізму є найбільш загальними, а які притаманні лише 

окремим видам оптимізму, що найбільш часто проявляються, яке співвідношення подібних визначень. 

Складається цілком конкретна уява, що причина ускладнень визначення поняття «гносеологічний 

оптимізм» криється в хибних методологічних посиланнях. Всі наявні спроби дати визначення феномену 

оптимізму випливають практично із одного методологічного засновку: маючи справу лише з деякими 

особливим формами оптимізму, зводять його до прогресивності як сутнісної риси світогляду. Звісно, 

поняття прогресу займає суттєве місце в будь-якій теорії розвитку, оскільки в «знятому» вигляді 

акумулює в себе головний її зміст: детермінацію, механізм, розвиток форми (оптимізму), направленість, 

передумови та фактори, що обумовлюють конкретний напрямок, мету дії. Саме прогресивність визначає 

загальний хід розвитку в межах тої чи іншої соціальної дії. В цьому аспекті прогрес можна визнати 

головним критерієм історичного прояву розвитку оптимістичного відношення суб‘єкта до об‘єкта. 

Процес прогресивного розвитку є цілісна система різних сторін, характеристик та форм як 

співіснуючих, таких, що змінюють одна одну. Тому прогрес як складне та багатоаспектне явище 

недоцільно брати за критерій визначення пізнавального оптимізму людини. Також подібний підхід до 

визначення сутності оптимізму виштовхує із поля зору роль суб‘єкта оптимістичності в прояві 

подібного напрямку суспільного розвитку. Здійснюється знеособлення оптимізму, він 

перетворюється на процес, який існує, висловлюючись словами Гегеля, сам по собі. При такому 

підході ми не можемо бачити ролі людини, активності її розуму, що суперечить самій ідеї принципу 

раціональності, яким просякнута вся європейська цивілізація. Але ж саме прогресивність визначає 

загальний хід розвитку в межах тої чи іншої конкретної соціальної дії якою є і сам акт пізнання . В 

цьому аспекті прогрес можна визнати головним критерієм історичного прояву розвитку 

оптимістичного пізнавального відношення суб‘єкта до об‘єкта. 

Методологічно важливим у нашому дослідженні є виокремлення із різноманіття визначень 

оптимізму тієї дефініції, яка виконувала б функцію «індикатора», критерія ступеня оптимістичності 

тієї чи іншої філософської системи як здатності осягнення істини. Гносеологічний підхід до 

визначення оптимізму не охоплює етичну сторону отримуваного знання в аспекті «кращого чи 

гіршого знання». Ми цілком згідні із М.Лепським, що при такому підході «не вполне ясно, что 

является критерием лучшего или худшего познания, и существует ли такое вообще» [6, с. 27]. Проте 

ми не можемо погодитись з твердженням М.Лепського, що «гносеологический подход не может 

определить сферу применения понятий оптимизма и пессимизма» [6, с. 27]. Тим паче, що мимоволі 

відчуваєш деяке здивування, коли в тій же самій праці декількома сторінками далі ми читаємо зовсім 

протилежне попередньому міркуванню цього автора: «Исследование гносеологичесого подхода в 

определении оптимизма и пессимизма позволяет утверждать, что знание окрашено оптимизмом и 

песимизмом только в соотнесении с жизнью при наличии живущего и познающего субъекта, 

соотносящего знание с пределами и развитием жизни и смерти» [6, с. 30]. І далі: «Гносеологический 

аспект также присутствует в определении оптимизма и пессимизма, поскольку понятия являются 

инструментом познания». [6, с. 30]. «Гносеологический смысл проявляется в гносеологическом 

содержании – это социально–философские понятия, т.е. понятия, которые используются для 

исследования сферы социальной философии, и в гносеологической форме (или символическом 

аспекте) – это понятия, т.е, определенная форма выражения». [6, с. 31]. 

Оскільки в контексті висловленого М.Лепський дає формулювання оптимізму як соціально-

філософського поняття, що відображає оціночно-вольову сторону світогляду, яка позитивно визначає 

оточуючий світ, стан і місце людини в ньому, і ґрунтується на ствердженні міри життя як найкращого [6,  
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с. 30], ми не можемо скористатись ним для встановлення статусу оптимістичності тієї чи іншої філософської 

гносеологічної системи. Що стосується інших визначень оптимізму, які зустрічаються в філософській 

літературі, то всі вони ґрунтуються на принципі прогресивності розвитку суспільних відносин, включають у 

зміст ціннісний, етико-моральний аспекти світовідношення людини. Вони також не можуть слугувати 

базисним методологічним орієнтиром пошуку оптимістичних гносеологічних тенденцій в розвитку 

філософської думки, і, звісно, визначення змісту самого поняття «гносеологічний оптимізм» та його місця в 

категоріальній структурі гносеології. Ми приймаємо визначення гносеологічного оптимізму як демонстрації 

нескінченного без абсолютних перепон пізнання через уточнення, доповнення, конкретизацію достовірних 

уявлень про буття світу у всіх його просторово-часових формах існування. 

Навіть фрагментарне співставлення деяких аспектів історичного розвитку філософії та 

природознавства підтверджує нашу гіпотезу про оптимістичність філософської пізнавальної діяльності 

в її конкретних історичних ракурсах сприйняття людиною світу. Звертаємо увагу на те, що ми із 

дихотомії «оптимізм-песимізм» виділили як самостійний об‘єкт нашого аналізу лише оптимістичний 

аспект філософського пізнання. Прогностична ж функція філософії наповнена ще й песимістичними 

уявленнями про світ. На наявність «безпросвітнього песимізму» як методологічного прогностичного 

принципу звертає увагу український дослідник В.Матвієнко у своїй відомій праці «Прогностика». 

Проте для забезпечення наукової обґрунтованості прогнозів він пропонує покладатись на принцип 

оптимізму. «Прогностичний оптимізм – це впевненість у тому, що прогностика здатна допомогти 

людям зробити своє життя кращим» [7, с. 52]. На думку В.Матвієнка принцип оптимізму в прогностиці 

випливає з принципу історичного оптимізму, який лежить в основі гуманістичного сприйняття світу. 

На жаль, стало традицією у філософській інтерпретації перспективи розвитку сучасної цивілізації 

розглядати майбутнє суспільства, і західноєвропейського зокрема, з позицій песимізму. Достатньо згадати 

інтелектуальну традицію тлумачення песимістичного сенсу буття людини, яка склалася і закріпилася в 

західно-європейській філософській і соціологічній думці XIX-XXст. Йдеться, насамперед, про 

А.Шопенгауера, О.Шпенглера, З.Фрейда, Ф.Ніцше та ін. Що стосується відбору світоглядних парадигм 

аналізу сучасного процесу розвитку європейського суспільства, то можемо знову зустрітися із 

песимістичним тлумаченням перспектив Європи. Згадаймо книгу Патріка Б‘юкенена «Смерть Заходу» [1, 

с. 23]. Більш складну форму соціокультурної детермінації філософського пізнавального оптимізму 

демонструє сформульований К.Марксом світоглядний принцип, згідно якого пізнання передбачає не 

тільки відображення буття у свідомості, але й виведення цього знання з реальних відношень буття. 

Специфіка предмета філософського пізнання безперечно відбивається на характері ідеалів та норм 

філософської гносеології, а значить, і на змісті філософського гносеологічного оптимізму. Відповідний 

тип гносеологічного філософського оптимізму демонструє конкретний образ пізнавальної діяльності, 

уяву про обов‘язкові процедури, які забезпечують досягнення істини, реалізацію гносеологічного ідеалу, а 

значить, прояв гносеологічного оптимізму чи, навпаки, песимізму. Такий оптимізм буде завжди мати 

соціокультурний зміст. Тому, що він формується під впливом відповідних соціальних потреб , отримуючи 

вплив світоглядних компонентів філософської культури тої чи іншої історичної епохи. 

Від загальної оптимістичності теорії слід відрізняти оптимізм як домінуючий емоційно-

психологічний настрій людини. В оптимізмі як світовідношенні виокремлюють відповідний психо-

емоційний настрій людини. Такий стан спонукає людину бачити тільки щось хороше, добре, 

позитивне, перспективне, прогресивне тощо. Проте нас цікавить не тільки і не стільки морально-

психологічний аспект оптимізму як особистісного відношення людини до світу як, точніше сказати, 

рівень оптимістичності тої чи іншої філософської системи пізнання істини, тобто як здатності цієї 

системи виконати методологічну функцію чи бути застосованою дослідником як самостійний метод 

пізнання істини. Читач може заперечити, мовляв, епоха великих мислительних систем, скажімо 

І.Канта, та Г.Гегеля пройшла, тому і сама постановка питання про оптимістичність чи не-

оптимістичність самої філософської системи неактуальна для сьогодення науки. Достатньо 

звернутись до філософських напрацювань представників постмодерну, в яких наголошується на 

застарілості системної побудови філософського знання. 

Об‘єктивною універсальною рушійною силою реалізації гносеологічної ідеї є оптимізм, 

закладений в самій її суті, в свідомості та практичних діях людей. Чому оптимізм є сутнісна 

характеристика ідеї? Тому, що об‘єктивний прогноз, який закладено в ту чи іншу концепцію пізнання 

істини є одночасно системоформуючим фактором її здійснення як майбутнього, перетворення 

майбутнього як віртуальності, в теперішнє, але реальне за способом свого буття, і став джерелом 

суб‘єктивної оцінки оптимістичного змісту цього майбутнього. Тому що суб‘єктивність відчуття 

майбутнього опирається на реальний фундаментальний зв‘язок стихійних, але упорядкованих 

процесів у природі і цілеспрямованих – у людській діяльності. Основою оптимізму є закономірне, 
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детерміноване еволюцією буття людини. Суб‘єктивно оптимізм ґрунтується на переконанні, що 

закономірна еволюція збігається з метою людини. Мета – це перехід від прогнозу до плану, від 

констатації об‘єктивних процесів до такого їх компонування, яке реалізує заздалегідь сформований 

ідеальний образ. Міра оптимізму тієї чи іншої гносеологічної системи залежить і від мети, і від 

засобів здійснення гносеологічних пізнавальних завдань, від змісту розкриття об‘єктивних 

закономірностей функціонування об‘єкта пізнання. Розуміння міри оптимізму допомагає усвідомити, 

чому оптимістичні устремління окремих мислителів не досягають реального гносеологічного 

результату в практичній діяльності того чи іншого періоду життя людства. 

Зрозуміло, що аналіз суб‘єктивного аспекту оптимізму пізнання як діяльнісного способу освоєння 

дійсності зобов‘язує уточнити його суть. Цього неможливо зробити без з‘ясування співвідношення 

мети, завдання, засобів. Також оптимізм в його суб‘єктивному аспекті є консолідаційна сила 

функціонування в свідомості людини-носія гносеологічного ідеалу таких ознак світовідношення, як 

мета, надія, віра, ентузіазм, воля. Оптимізм у суб‘єктивному прояві не тільки і не стільки емоції, хоч їх 

неможна не враховувати як компонент пізнавальної дії людини. Оптимізм виступає сутнісною силою 

людини в її пізнавальній та предметно перетворювальній діяльності як єдність ірраціонального та 

раціонального начал. Оскільки це так, то оптимізм засвідчує собою активність суб‘єкта. 

Активність гносеологічного відношення не слід визначати лише як ознаку саме оптимістичного 

пізнавального відношення суб‘єкта до об‘єкта. Гносеологічна активність притаманна і представнику 

песимістичного світовідношення. Гносеологічний песимізм активно заперечує відповідну здатність суб‘єкта 

осягнути конкретну істину. Причому песимізм в особі його конкретного виразника-суб‘єкта незнання 

застосовує той же набір пізнавальних засобів, якими користується і представник гносеологічного оптимізму.  

Виникає суперечність між песимістичним суб‘єктивним проявом гносеологічного відношення 

суб‘єкта і створеною ним філософською теорією-запереченням можливості осягнення істини. Чому існує 

така суперечність? Тому що створену суб‘єктом-песимістом теорію за своїм технологічним циклом її 

застосування на досягнення кінцевої мети - заперечити можливість осягнути істину, можна признати 

оптимістичною. Одночасно суб‘єкт песимістичної теорії пізнання може входити в когорту гносеологів-

оптимістів, бо його міркування наповнені оптимізмом стосовно неможливості осягнення істини. 

Уже Гегель вказував, що пізнання є поступальний рух, який починається з простих визначень. 

Такими для нього є поняття «буття», «чисте буття», «ніщо», «щось» та інші, за допомогою яких він 

розгортає свою «Науку логіки». Більш високі ступені пізнавального відношення стають багатшими і 

конкретнішими, оскільки їх зміст містить в собі початок і включені в процес пізнання нові 

визначення. Так відбувається збагачення знання про об‘єкт пізнання, одночасно так відбувається і 

вдосконалення суб‘єкта цього пізнавального відношення. Тобто здійснюється прагнення суб‘єкта 

осягнути відповідну істину. Суб‘єктивність виступає як активність пізнання, і яка може набувати 

специфічності свого відношення-оптимістичності чи песимістичності. Тому у Гегеля конкретне 

знання є вже суб‘єктивне. Якщо підійти до розуміння оптимізму гносеологічної активності суб‘єкта 

як родової сутності людини, то песимізм ніяк не може виступати домінуючою її ознакою. Така роль 

приготовлена лише оптимізму прояву суб‘єктивності гносеологічного відношення. Сама 

суб‘єктивність з огляду на її дихотомічність може надавати своїй гносеологічній активності 

оптимістичного чи песимістичного змісту. 

Суб‘єктивність оптимістично-песимістичного суб‘єктного пізнавального відношення проявляється 

через психоемоційний і раціональний рівні людської життєдіяльності. Ми не маємо необхідності входити 

в розгляд причин прояву цих двох сфер оптимістичного і песимістичного суб‘єктивного змісту 

пізнавального відношення. Ми сприймаємо прояв песимістичності як факт життєдіяльності людини. 

Песимізм, як і оптимізм – відповідний психоемоційний настрій, раціоналістичний підхід до оцінки 

суб‘єктивної здатності осягати істину, і вже потім відповідним чином оформлений в конкретну теорію. 

Філософський оптимізм і песимізм є лише одним із проявів життєрадісного чи пригніченого сприйняття 

людиною своєї суб‘єктивної здатності пізнавати світ у всьому його різноманітті. 
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Dichotomic of cognitive relation and the problem of its interpretation. 
The methodology role of the principle of dichotomic for analysis of the contents of cognitive relaation 

the subject to object is proved in the article. 
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ПОНЯТИЕ ЧУДА В РЕЛИГИОЗНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦІЯХ 

 

Статья посвящена феномену чуда, чудесного в человеческой жизни. Рассматривается 

соотношение феноменального и понятийного аспектов чуда. Осуществляется логико-

гносеологический анализ данного понятия. Интерпретируются различные концепции чуда в 

религиозной и философской традициях: от отрицания чудесного – до утверждения его в качестве 

онтологического основания существования человека. Утверждается необходимость и возможность 

восприятия чудесного как начала рефлексии и выхода в сферу свободы и ответственности.  

Ключевые слова: чудо, знамение, Абсолют, личность. 

 

Заглянуть в будущее, соприкоснуться с неведомым, прочитать зашифрованное – все это может 

рассматриваться как выявление границ человеческого познания, как момент превращения 

потенциально существующего в актуально действующее. Особенно важным для человека это 

становится в период установления мировоззренческих оснований своего существования. 

Несостыковка с обыденным, выпадение из привычного, размеренного, известного – в неизвестное, 

неразгаданное может рассматриваться как чудо. 

Актуальность темы обусловлена сменой мировоззренческих парадигм, в частности обращением 

к религиозной форме освоения действительности, где одним из важнейших элементов является чудо. 

Целью работы является проведение логико-гносеологического анализа понятия «чудо» в 

философской и религиозной традициях, что конкретизировано может быть в следующих задачах, а 

именно: – понятия «чудо» в историко-философской ретроспективе; 

– рассмотрение понятия чуда в философской и религиозной интерпретациях; 

– анализ чуда как проекции себя в личностном измерении. 

Для решения поставленных задач считаем целесообразным использовать следующие методы: 

логико-гносеологического анализа и компаративный. 

Анализ чуда в понятийном и феноменальном смыслах – тема не новая. Есть два основных подхода 

к изучению чуда – религиозный и светский. В религиозном смысле это явление и понятие рассматривали 

А.Мень, о.П.Флоренский, Н.Фиолетов, Феофан еп.Кронштадтский, Р.Бультман, в светском – А.Ф.Лосев, 

Л.Витгенштейн, Г.-В.-Ф.Гегель, М.Вебер, А.Шопенгауер, Д.Юм, Дж.Локк, К.Фрумкин и др. 
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Воззрения древнегреческих мыслителей, основывавшихся на мифологических представлениях, 

были ориентированы на чудо как постоянный компонент жизни человека. Боги, люди и природа 

составляли единое целое – такой синкретизм обусловливал постоянное пребывание и активное 

участие богов в мире людей, а, следовательно, и возможность постоянной встречи с чудесным, 

притом как вне человека (в природе, в обществе), так и в нем самом (,,Даймон‖ Сократа).В период 

Средневековья мы встречаемся с эволюцией как понятия чудесного, так и его интерпретацией. На 

первых этапах становления христианства как мировой религии, идет процесс отторжения культурных 

традиций древнего мира, в частности, в отношении проблемы чудесного, что связано с периодом 

идентификации христианства. Однако если официальная традиция отторгает чудо как 

несопоставимое с верой в сверхъестественное, то на обыденном уровне происходит восстановление 

прежних традиций, что обусловлено реализацией компенсаторной (против обыденности и 

размеренности повседневной жизни) и протестной (против официальной идеологии христианства) 

функций. На уровне повседневного чудесное выступает как неотъемлемый элемент целостного 

восприятия действительности, в отличие от удвоенного бытия христианского мировидения. В период 

зрелого средневековья, христианство присваивает идею чудесного, преобразуя ее в идею чуда. По 

мнению Ж. Ле Гоффа «Чудесное в христианстве принимает форму чуда, которое подавляет чудесное, 

потому что возводит его к единственному творцу – Богу, потому что регулирует его; контроль и 

цензура со стороны чуда; потому что объясняет его: непредсказуемость – главная характеристика 

чудесного, заменяется предопределенностью сверхъестественного» [4, с. 53]. 

В христианизированном средневековье мир есть производное воли Бога. Чудесное, чудо не 

может быть проявлением свободы природы, поскольку и сама природа есть создание божие. Бог 

создал мир, установив в нем определенный порядок, но не отошел от мира, а вошел в него, стал ему 

причастен через любовь. Любовь – это связь, между богом и миром, которая делает структуру мира 

целостной, преодолевая изначальную разорванность. Чудо же есть демонстрация этой связи и 

возможность раскрытия любви человека к Богу и Бога к человеку. Как говорил А.Мень: «…чудеса 

никогда не были просто демонстрацией Его силы – силы Бога и совершенного Человека. Он называл 

их знамениями, то есть знаками действия Бога в мире. А знаки эти говорят о любви » [8, с. 146]. 

Эпоха Возрождения и Новое время задают несколько иной тон в отношении чуда, связанный с 

активным развитием научного знания. При сохранении лояльности к церкви, большая часть 

мыслителей решительно опровергает возможность чуда, начиная от прямого отрицания данного 

феномена (Б.Спиноза, Дж. Локк) и заканчивая попытками его объяснения с научной точки зрения 

(П.Помпонацци, Г.Лейбниц). Явления и процессы мира детерминированы и то, что на первый взгляд 

кажется чудесным – просто не нашло еще адекватного научного объяснения. Совершенно алогичным 

выглядит, с точки зрения данной позиции, изменение, нарушающее установленные Богом 

закономерности. Сверхразумное существо должно действовать разумно (согласно Д.Юму чудеса 

противоречат здравому смыслу). На что возражают теологи, что чудо не есть нечто противоразумное, 

а сверхразумное, выходящее за пределы нашего понимания. 

Дж. Локк утверждает, что «чудо, как я его понимаю, есть воспринимаемое органами чувств 

действие, которое очевидец, в силу того, что оно выше его понимания и противоречит, по его 

мнению, естественному ходу вещей, принимает за божественное деяние» [5, с. 615]. Предполагая два 

возможных возражения по данному определению, а именно, что трактовка чуда зависит от субъекта, 

и что определение слишком широкое, Локк несколько неубедительно пытается их отклонить. 

П.Помпонацци рассматривает чудо «…как обычное природное явление, отличающееся редкой 

периодичностью» [2, с. 130]. Спиноза же утверждает, что чудо невозможно, поскольку все подчинено 

определенному порядку. 

По мнению современных теологов в пределах таких мировоззренческих установок как 

материализм, пантеизм, дуализм в принципе нет и не может быть места чуду, как явлению, 

выпадающему из общей цепи событий. 

Позиция детерминизма и превалирующей роли разума не только сохраняется, но и усиливается в ХІХ 

веке. Г.Гегель считает возможным трактовку чуда как явления пока не имеющего научного объяснения, 

объяснения с позиций разума. Л.Фейербах выходит за пределы сугубо рационального объяснения чуда, 

связывая чудо с превалированием чувственной природы человека: «Человек считает чудо возможным 

потому, что чудо носит характер чувственного события…» [9, с. 128]. «Чудо есть дело воображения, 

поэтому оно так и удовлетворяет чувство» [9, с. 129]. Данная трактовка уже ближе к выведению чуда в 

сферу желаемого. Можно даже сказать, что Фейербах так же, как и многие теологи рассматривает чудо как 

результат веры, а не веру как результат чуда только с материалистических позиций. 
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Прагматичные ХХ и ХХІ вв. отнюдь не охладили интерес исследователей к проблеме чуда. Может 

быть наоборот, чем более человек отдаляется от себя внутреннего, тем более ему нужны внешние знаки 

причастности к высшему. Однако, как в теологических, так и в философских рассуждениях фундируется 

критический посыл в отношении чуда, чудесного. Представители позитивизма, интуитивизма, 

иррационализма, антропологического направления в философии либо вообще отрицают возможность 

чуда, ассоциируя его со случаем, судьбой, либо дают ему право на существование в качестве 

опредмеченной непознанной причинности (Л.Витгенштейн, В. Вейдле, А.Бергсон и др.). 

В теологической традиции, в зависимости от конфессии, можно встретить различные подходы. В 

православной традиции чудо рассматривается как свидетельство всемогущества и истины божьей. 

Католицизм презентует понятие чуда в границах бинарной оппозиции «естество – чудо». «В зрелом 

протестантизме доминирует тенденция вытеснения теургических представлений (от трактовки 

Шлейермахером понятия «чуда» как синонима «случайности» до предложенной Р.Бультманом 

программы «демифологизации» и «демираклизации», или «расчудесивания», Библии в диалектической 

теологии)» [7, с. 1039]. Не оставляют без внимания феномен чуда и оккультные науки.  

Историческая ретроспектива продемонстрировала широкий спектр возможных и 

наличествующих характеристик понятия чуда. Если обратиться к этимологии слова «чудо», то мы 

встречаем несколько вариантов подхода к данному понятию. В словаре Даля чудо есть «всякое 

явленье, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы. Богу все чудеса доступны. 

Христос являл чудеса, исцелял чудесами. Чудный, дивный, удивительный, изумительный, 

необычайный; непонятный, непостижимый; редкий, превосходный, редкостный. Чудиться чему, 

дивиться, удивляться, изумляться, даться диву» [3, с. 407]. Чудо от слова чудить, удивляться. Чудо в 

христианской традиции «как знамение, как доказательства силы божества, как подтверждение для 

веры. Знаменовать означает предвещать, знамение – знак, признак; явление природы или чудо, для 

знаменованья, доказательства, предвещанья чего» [3, с. 610]. 

В первоначальном значении чудо связано с тем, чему стоит удивляться, что-то необычное в 

противовес обычному, не связанное с действием сакрального, а представленное на чувственном 

уровне. Чудо есть любой факт действительности (П.Флоренский). Таким образом, чудесное есть 

результат восприятия субъектом мира. То, что является чудесным для меня, может быть обычным для 

другого. Впоследствии чудо есть то, что является результатом воздействия человека, при помощи 

определенных, в частности магических практик, на окружающую действительность. И, 

действительно, с гносеологической точки зрения человек изначально лишь прикоснулся к 

восприятию истины, мир для него по определению есть загадка, чудо, а любое явление этого мира, в 

том числе его собственное существование есть знамение, которое недоступно для его понимания. И 

поскольку сам человек рассматривается как часть этого мира, он в состоянии распредметить, 

присвоить, сделать мир частью самого себя через интерпретацию и творение чудесного. 

Чудо с позиции веры в существование сверхъестественного можно рассматривать в двух 

смыслах: во-первых, как предопределенность существования мироздания, свидетелем которого 

может быть человек, выполняющего пассивную роль, как случайный свидетель, поскольку высшие 

силы не нуждаются в ответной реакции низших существ (в нашем случае человека). Бог в акте 

воления, по одному ему ведомым основаниям, нарушает собой же заданный порядок вещей. То есть 

демонстрируется высшей силой, с одной стороны - собственное могущество, с другой – факт 

присутствия Бога в мире. Но, тогда в религиозном мировоззрении становится ненужной молитвенная 

практика, поскольку от человека изначально не зависит возможное и обещанное в будущем спасение. 

А спасение и есть центральной идеей и пафосом христианского мировоззрения. 

Кроме того чудо, согласно С.Аверинцеву, абсурдно, алогично, поскольку «получается, что Бог 

нарушает логику им же созданного миропорядка, чтобы здесь-и-сейчас спасти конкретно-единичного 

человека, в то время как всеобщий закон, по которому люди гибнут всегда-и-везде, остается 

неотмененным» [1, с. 492]. Помимо этого, чудо как результат определенных действий человека, как 

ответ на просьбу, обращенную к богу, приобретает утилитарный характер, а потому лишает чудо 

сакрального статуса. 

Во-вторых, чудо есть акт милосердия Бога по отношению к человеку, возможность для человека 

ощутить сопричастность высшему через веру, выражающую его свободу воли. Согласно утверждению 

А.Меня «чудо, однако, – нечто большее, чем простое нарушение естественного порядка. В нем 

открывается глубина вещей, иное измерение, где преодолены законы тленного мира и царствует 

свобода» [8, с. 130]. В библейской истории чудеса Иисуса называются знамениями, в трактовке А.Меня, 

эти знамения есть «признаки наступления новой эпохи» [8, с. 133]. Однако в христианской традиции 

свобода воли может быть реализована лишь через Божью благодать. В частности Августином 
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Блаженным свобода воли рассматривается не как способность человека выбирать, а как способность 

исполнить Божий промысел. Человек есть сосуд, через который Бог волит свою волю и, в этом смысле, 

человек есть избранное существо, которому предоставляется шанс приобщения к Божественному. 

В философской и научной интерпретациях встречаются как точки зрения совершенно 

исключающие возможность чуда, так и попытки представить не религиозный вариант прочтения 

феномена чуда. Отрицание чуда можно объяснить тем, что те явления, которые нами принимаются 

как чудесные, на самом деле, лишь указывают человеку на границы его знания о мире, социуме, себе. 

И, здесь необходимо провести четкую границу между явлением и его интерпретацией. Отрицание 

чуда алогично, поскольку речь идет не о самом явлении как таковом, а об интерпретации явлений 

действительности. Сложность заключается в том, что чудо может быть рассматриваемо только на 

стыке субъективного и объективного. Вне субъекта нет чуда. 

При проведении логико-гносеологического анализа понятие чудо коррелируется с таким 

понятийным рядом: знамение, случай, чудотворное, чудесное, магическое; на феноменальном уровне 

– редкое, удивительное, необычное, сверхъестественное, нарушающее законы природы. С 

теологической точки зрения, знамение и чудо – понятия одного порядка, поскольку для человека 

верующего и чудо и знамение есть символический знак откровения, совершаемый только Богом 

безотносительно к пассивному медиатору. Чудотворное и сверхъестественное по мнению некоторых 

исследователей противоположно чудесному, поскольку чудесное несет на себе отпечаток 

синкретизма мифологического мировосприятия (в качестве чудесного может быть рассматриваемо 

восход солнца, цветение дерева, рождение ребенка). Чудотворное же (или чудо) авторизированно, 

феноменально и возможно для проявления только через посредников. 

В большинстве языков слово «чудо» трактуется как диво, то, что достойно удивления, то, что 

заставляет задуматься, поскольку выводит человека из повседневности, показывает события не в 

привычном, обыденном для человека ракурсе. Удивление чему-то как зазор между обыденностью, 

повседневностью и чем-то необъяснимым, а потому трактуемом как сакральное. Чудо есть выпадение 

из обыденности, как момент прорыва к высшему, момент принадлежности или соприкасаемости, 

сопричастности хотя бы временной к тому, что обладает вечной природой. Момент надежды на 

спасение - поскольку я не обладаю знанием о том, что означает в высшем окончательном истинном 

смысле это чудо, остается возможность идеального доконструирования, исходя из личных интенций 

личности. В каком- то смысле – это встреча личности с самим собой (в Лосевской интерпретации), 

моего реального и идеального планов существования, но лишь в каком- то смысле, поскольку факт 

того, что воспринимается как чудо на самом деле есть проекция самого себя во внешне заданном виде. 

А.Ф.Лосев рассматривает чудо «как диалектический синтез двух планов личности, когда она целиком и 

насквозь выполняет на себе лежащее в глубине ее исторического развития задание первообраза. Это как 

бы второе воплощение идеи, одно – в изначальном, идеальном архетипе и парадигме, другое – 

воплощение этих последних в реально историческом событии. Это – модификация смысла фактов и 

событий, а не самые факты и события. Это – определенный метод интерпретации исторических 

событий, а не изыскание каких-то новых событий как таковых» [6, с. 566]. 

Однако, в данной трактовке личность, воспринимающая некое явление или событие в качестве 

чуда, также оказывается пассивной, воспринимающей стороной. Ее задача соответствовать 

изначальному плану своего существования. Если правильно понята мысль А.Ф.Лосева, речь идет, 

используя новомодный термин, об идентичности, то есть совпадении идеи предмета с самим 

предметом или идеи личности с ее историческим воплощением. Однако, в данном случае, мы опять 

обращаемся к помощи сакрального или закономерного, задающего эту идею. 

Удивление (по Платону как начало философии) – есть проекция человеческих размышлений о 

мире на сам мир, встреча человека с самим собой, осознание себя как целостности и ощущение 

ответственности перед собственным бытием. Удивление есть встреча двух планов бытия, а чудо – 

лишь символ этой встречи, знак возможного начала рефлексии, готовности человека к размышлению, 

к акту думанья. Однако в таком понимании чуда всегда присутствует возможность выбора человеком 

варианта «прочтения» предложенной ситуации – либо выход в принятии чуда как непостигаемой 

данности и тогда осуществляется переход в сферу религиозного. Как утверждал Д. Юм: «чудеса не 

только входили вначале в состав христианской религии, но что и теперь ни один разумный человек не 

может исповедовать ее без помощи чуда. Один разум недостаточен для того, чтобы убедить нас в 

истинности христианской религии, и всякий, кого побуждает к признанию ее вера, переживает в себе 

самом непрерывное чудо, нарушающее все принципы его ума и располагающее его верить в то, что 

совершенно противоречит привычке и опыту»[11, с. 134]. 
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Либо выход в принятии чуда, чудесного как встречи человека не с идеальным замыслом своего 

«Я», а с шансом осуществления рефлексии. И, тогда человек, перебарывая свое естество, становится 

философом. Может быть, поэтому чудо всегда презентовано на чувственном уровне (увиденное, 

услышанное и т.д.), как момент искушения человека плодом с древа познания. 

Таким образом, анализируя чудо как феномен и как понятие (в частности, опираясь на 

классификацию, проведенную А.Ф.Лосевым), можно выделить следующие подходы к определению чуда: 

– чудо как проявление действия высших сил; 

– чудо как нарушение механических законов природы;  

– чудо как вера в многообразие и гармонию вселенной;  

– чудо как результат психического внушения, гипноза или вымысла;  

– теория Вундта, который понимает чудо как продукт первобытного анимизма и как 

перенесение собственных волевых переживаний на объекты природы и религии; 

– чудо как любой факт действительности; 

– чудо как соответствие идеального и исторического планов личности; 

И, наконец, то, к чему пришел автор статьи, чудо есть внутренняя готовность человека к 

рефлексии. 
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Summary 

Tatiana Kozintseva  
 

The notion of a miracle in the religious and philosophical traditions 

The article is devoted to the problem of a miracle and all coming from it in human‘s life. Different 

conceptions of the miracle in religion and philosophy are interpreted here – from negating to stating it as an 

ontological basis of human existence. The author understands the necessity and possibility of perceiving the 

miracle as a beginning of the reflection and a way to the sphere of freedom and responsibility.  
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ІСЛАМ В РОСІЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: УРОКИ ДЛЯ КРИМУ 

 

У статті аналізуються провідні тенденції розвитку мусульманської умми в Росії, 

висвітлюються їх аналогії із процесами, що відбиваються в українському суспільстві, та 

визначаються актуальні для українських реалій шляхи оптимізації державно-релігійних відносин. 

Ключові слова: мусульманська умма, ісламський ренесанс, державно-конфесійні відносини, 

внутрішньо-ісламські суперечності, ісламофобія. 

 

Вибір теми дослідження був визначений тією роллю, яку відіграє іслам у теперішній час. Релігія, яка у 

буденній свідомості нерозривно асоціюється з низкою жахливих катастроф, глобальним тероризмом, 

небезпекою світових загроз; релігія великого гуманістичного змісту і колосального конфліктогенного 

потенціалу; релігія, чиї соціальні, політико-правові, економічні і культурні прояви генерують наслідки, 

значущі для всього суспільства, де вона присутня; релігія, яка переживає період свого ренесансу і творення 

нової геополітичної ідентичності – така релігія не може не привертати уваги релігієзнавців. 

Актуальність обраної теми обумовлена українськими реаліями, які свідчать про початок 

нового етапу в розвитку релігійної сфери: якщо у попередні роки найгостріші проблеми релігійного 

життя в Україні були пов‘язані з конфліктами між християнськими конфесіями, то нині – роль 

головного «збурювача» міжконфесійних відносин все помітніше перебирає на себе іслам. 

Притому, ми маємо перед очима приклад країни, де процеси употужнення ісламського чинника 

явлені настільки зримо, масштабно, актуалізовано, що нехтувати їх осмисленням і компаративним 

аналізом було б науково невиправданим і соціально безвідповідальним. Адже Україна і Росія мають 

спільну історію політичної інтегрованості в єдину систему, що наклало відбиток на весь хід 

пострадянських трансформацій і на процеси в релігійно-конфесійній сфері, зокрема. Україна, як і Росія, 

є однією з небагатьох країн Європи, на терені якої століттями проживало корінне мусульманське 

населення, а південний ареал тривалий час розвивався як органічна частина мусульманської цивілізації. 

Україна, як і Росія, в сучасних умовах є не тільки простором специфічних етноконфесійних і 

етнокультурних виявів ісламу, а й об‘єктом різноспрямованих геополітичних стратегій з боку 

ісламського світу, своєрідним резонатором світових, глобалізаційних процесів. Сьогодні в Україні, як і 

в Росії, ми маємо розшаровану, роздерту протиріччями мусульманську спільноту, що стає сприятливим 

ґрунтом для поширення радикальних ідей та екстремістських практик, і чимдалі більше увиразнює 

свою силу як чинник дестабілізації не тільки релігійної, а й усієї соціополітичної ситуації в суспільстві. 

Тому, попри всю розбіжність українського і російського суспільного середовища, схожість багатьох 

процесів ренесансу ісламу та інституалізації мусульманської умми в них – безсумнівна, а породжувані 

ними проблеми і соціальні небезпеки – спільні. 

Відтак метою даного дослідження є виділення та аналіз провідних тенденцій розвитку 

російської мусульманської умми, висвітлення їх кореляцій та аналогій із процесами, що перебігають 

в українському суспільстві, і визначення на цій основі актуальних для українських реалій шляхів 

оптимізації міжрелігійних та державно-релігійних відносин. 

Під час роботи над статтею складнощі виникали не тільки з добором матеріалу, який у науково-

інформаційних джерелах надто фрагментарний, розрізнений, мозаїчний, але й з тим, що іслам в Росії, 

попри розвинуту сходознавчу традицію, «майже не став предметом соціально-релевантних 

досліджень» [6, с.3]. Безумовно, серед неосяжного числа видруків є вагомий доробок науковців, 

експертів, аналітиків з різних проблем сучасного буття ісламу в Росії (Р.Абдулатипов, М.Батунський, 

А.Буттаєва, С.Градіровський, В.Зорін, В.Курінний, Р.Ланда, А.Малашенко, Р.Набієв, В.Наумкін,  

А.-В.Ніязов, А.Нуруллаєв та ін.). Утім, левова частка того, що публікується про «іслам в Росії» та 

«російський іслам» (а ці поняття, звісно, нетотожні), має або поверхово-описовий, або ксенофобно-

алармістський, або ж само-презентаційний характер, нерідко несе відбиток відвертого політичного 
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замовлення. Отож, навіть провідні російські науковці відзначають гостру потребу в концептуалізації, 

теоретичному осмисленні питань організації, розвитку та функціонування російської умми [4]. 

Відродження ісламу та ісламських інститутів, як правило, описується як компонент і прояв 

феномену загально-релігійного відродження на терені пострадянських країн. Однак, на 

пострадянському просторі перетнулися два паттерни ісламського ренесансу: з одного боку, 

«ренесансу внутрішнього», що розгорнувся на хвилі лібералізації політичного ладу в цілому і 

державно-конфесійних відносин зокрема, актуалізації етноконфесійних ідентичностей; з іншого боку 

– «ренесансу зовнішнього», що його переживає світова мусульманська умма, стаючи повноправним 

суб‘єктом глобального світу і усвідомлюючи свою нову геополітичну ідентичність. 

Як наслідок, динаміка відбудови і розбудови ісламського геоконфесійного простору ставала 

настільки інтенсивною, що російські дослідники вимушені були визнати: темпи і рівень релігійного 

ісламського відродження в Росії практично не піддаються точному обліку та аналізу [3, с.30]. На оці 

ситуація, коли країна з багатовіковими традиціями ісламу навіть не має достовірної інформації щодо 

кількості мусульман, які проживають на її території. Вживані способи оцінки суцільно базуються на 

етнічних та демографічних критеріях (тим самим релігійний фактор повсякчас підміняється 

етнічним): у науковому, політичному та інформаційному просторі міцно закріпилося 

словосполучення «мусульманські народи Росії» або «корінні мусульманські народи», що охоплює 

кілька десятків етнічних спільнот із власною понад тисячолітньою історією. З огляду на демографічні 

та статистичні показники переписів, кількісний склад мусульманської умми здебільшого 

визначається в межах від 12 до 15 млн. осіб (8–10% населення). Натомість, частина експертів певна, 

що на кінець ХХ ст. ця цифра вже складала не менше 20 млн. осіб (тобто 14–15% населення) [1, 

с.160], якщо врахувати масштаби імміграції та навернення в іслам представників «немусульманських 

народів». Будемо відверті – українські науковці так само не знають достеменно справжніх масштабів 

мусульманської умми в країні. Цифрові дані в соціологічних, статистичних, релігієзнавчих джерелах 

розбіжні на порядок: від 250 тис. до 2,5 млн. осіб (від 0,5% до 5% населення). 

У кожному разі, не викликає сумніву, що збільшення чисельності мусульман в останні 

десятиліття відбулося стрибкоподібно, а динаміка розвитку ісламської інфраструктури (у т.ч. кількості 

релігійних організацій і об‘єднань, мечетей, мусульманських освітніх закладів, громадських рухів 

тощо) набула нелінійного, вибухового характеру. Наведемо лише один приклад: станом на 1 січня 

1991р. в Росії знаходилося на обліку 870 мечетей, а в 2000 р. – вже понад 7 тисяч [7, с.72]. Аналогічні 

процеси спостерігаємо і в українському суспільстві: якщо в 1991 р. в Україні діяла 31 мусульманська 

громада, то у 2000 р. їх кількість зростає в 10 разів (346 громад), а в 2007 р. вже перевищує тисячу. 

Впадає в очі ще одна аналогія: зростання кількості незареєстрованих мечетей. Так, у Росії кількість 

таких мечетей за різними оцінками сягнула від 3,5 до 5 тисяч (біля 60%); а Криму з понад 1 тис. 

мусульманських громад незареєстровані 612 (так само 60%). Уже сам факт, що мусульманські громади 

виникають, функціонують і не реєструються, викликає чимало запитань: чи це свідомий вибір лідерів 

новоутвореної умми? Чи нав‘язана із-зовні стратегія певних релігійно-політичних кіл? Чи спрямована 

політика органів місцевої влади? Загалом діяльність незареєстрованих об‘єднань мусульман навколо 

стійкого осердя (імама та його помічників) стає прикметною ознакою нинішнього стану умми. 

Але провідним трендом, що відобразив усю складність і суперечливість релігійного 

відродження на пострадянському терені, став процес глибокого організаційного розколу 

мусульманської умми. Зауважимо, що мусульмани в Росії ніколи не мали єдиного централізованого 

духовного центру (історично сформувалися кілька незалежних один від одного ісламських центрів 

впливу: в Поволжі, в Середній Азії, на Північному Кавказі, на Закавказзі та в Криму), але за 

радянських часів відбулася штучна централізація мусульманської умми з метою суворого 

підпорядкування релігійних інститутів світській владі. Розпад СРСР, процеси політичної та 

етнокультурної автономізації суб‘єктів РФ, гострі міжнаціональні конфлікти і громадянська 

деконсолідація увиразнили соціальну, етнічну, ідеологічну неоднорідність мусульманської умми і 

потягли за собою кризу традиційних ісламських управлінських структур та динамічну 

реструктуризацію мусульманського простору. Вже у серпні 1992 року вибухають перші великі 

розколи (відокремлення ДУМ Татарстану і ДУМ Башкортостану) та набуває сили процес 

децентралізації й автономізації релігійних центрів: лише за 1992–1997 рр. утворено 21 муфтіят, а на 

теперішній час конституювалося 46 самостійних ДУМів. 

Значне число різномасштабних ісламських центрів та напружені відносини між ними свідчать про 

наявність серйозних протиріч у російських мусульман – протиріч, здатних генерувати відкриті 

протистояння і гострі конфлікти всередині мусульманської умми. Останніми роками очолити 

мусульманську громаду Росії і перебрати централізований вплив на віруючих намагаються дві значні 
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мусульманські організації: Центральне Духовне управління мусульман Росії (м. Уфа) та Рада муфтіїв 

Росії (м. Москва); крім того, своїм впливом не збираються поступатися і крупні регіональні центри. 

Конкуренція між ними відразу охопила не тільки інституційний, політичний, інформаційний, а й 

персональний рівень, виявляючись у ворожнечі духовних лідерів. Наявна релігійна ситуація підвела 

провідних ісламознавців до висновку, що в Росії утвердилася «асиметрична організація мусульманського 

простору» [4]. У чому ж ця «асиметрія» вбачається? Йдеться про розбіжні моделі і способи буття ісламу в 

різних суб‘єктах РФ: співіснування централізованих та автономних моделей самоорганізації мусульман; 

неоднаковий вплив конфліктуючих між собою координаційних структур; практика і виборності й 

призначуваності при формуванні органів управління релігійним життям мусульман; висока ступінь 

персоналізації духовної влади та формування когорти регіональних духовних вождів; орієнтація частини 

муфтіятів на ханафітський, частини – на шафіїтський мазхаб сунізму при збереженні величезної ролі 

суфійських тарикатів; утвердження різних моделей взаємодії з регіональними і федеральними органами 

влади: від спрямованого втручання в релігійне життя мусульман до цілковитого підпадання під вплив 

релігійних структур; асиметрія етнонаціонального та демографічного складу віруючих тощо. 

Схожі за змістом процеси організаційного розколу та загострення суперечностей всередині ісламської 

умми відбуваються і в середовищі мусульман України: нині діють п‘ять крупних релігійних центрів 

мусульман, між якими існують проблеми, непорозуміння, а то й відкриті конфлікти, а наявність значного 

числа автономних громад (частка яких у мусульманській мережі Криму за деякими підрахунками сягла 

14%) свідчить про те, що структуризація ісламського ареалу ще далека від завершення. 

Окремої розмови потребує і така серйозна і наразі незворотна тенденція, як швидка політизація 

мусульманської умми. В очі впадає те, що індекс співвідношення кількості мусульманського 

населення і числа ісламських організацій значно вище аналогічного індексу для інших конфесій. Так, 

за винятково короткий час в РФ утворилися і діють майже 2500 (!) ісламських організацій та 

політичних рухів, що репрезентують різнобічні інтереси мусульман Росії (Фонд розвитку 

мусульманських народів, Ісламський конгрес Росії, Ісламський культурний центр, Союз мусульман 

Росії, Загальноросійський політичний рух «Рефах», мусульманські молодіжні організації тощо); крім 

того, активно функціонують філії понад 60 міжнародних громадських ісламських організацій. Окрім 

вагомої культурної та релігійно-просвітницької роботи, деякі з них, маючи значні фінансові 

можливості, прагнуть якнайповніше контролювати діяльність регіональних громад у власних 

інтересах. Відтак соціальна і політична активність російських мусульман стає чинником впливу не 

тільки на внутрішню політичну ситуацію, але й на формування зовнішнього політичного курсу РФ. 

Факт високої політичної активності послідовників ісламу, порівняно з вірниками інших релігій, 

примушує навіть поміркованих і модернізаційно налаштованих провладних діячів обстоювати 

бажаність модифікації федерального законодавства стосовно мусульманських територій. 

Але процес політизації ісламу об‘єктивно пов'язаний і з процесом його радикалізації. Нагадаємо, 

що т.зв. ісламський фундаменталізм в Росії, головно у формі вахабізму, виник і утвердився як реакція 

на російське вторгнення у Чечню в 1994 р. Від того часу політичні, національні, соціальні протестні 

настрої масово каналізувалися через радикальний іслам. Сьогодні активна радикалізація ісламу охопила 

чи не всі мусульманські автономії Росії (Абхазію, Дагестан, Башкирію, Кабардино-Балкарію, 

Карачаєво-Черкесію, Інгушетію, Татарстан та ін.), громади фундаменталістського толку з‘явилися у 

Поволжі, Ставропіллі, Сибірському й Далекосхідному регіонах. Радикальний іслам витісняє не тільки 

християнські конфесії, а й ліберальні ісламські структури, поширюючи ідеї розбудови ісламської 

держави, утвердження шаріату, ісламської глобалізації, етносепаратистські сценарії. Російський 

інформаційний простір сповнений звинуваченнями на адресу провідних ісламських діячів 

(Р.Гайнутдіна, Н.Аширова, Г.Джемаля та ін.) у дестабілізації міжконфесійного миру, розпаленні 

ворожнечі із православною більшістю, штучній ісламізації, спекуляціях на тему «переслідування 

ісламської меншості» чи гаслах «союзу Росії та ісламу проти Заходу» [2]. 

Зауважимо, що від кінця 90-их років низка суб‘єктів РФ вимушена була вдатися до 

законодавчих заходів з метою протидії релігійному екстремізму та встановлення контролю за 

релігійною і місіонерською діяльністю на своїй території. 

Схожі процеси спостерігаємо і в мусульманській уммі Криму: повне протиріч, внутрішніх 

конфліктів і проблем мусульманське середовище швидко політизується й радикалізується. Серед 

релігійно-політичних течій екстремістського типу, що вже знайшли осідок в Криму, вкажемо на 

адептів салафітів (ваххабітів), Хізб ут-Тахрір аль Ісламі (Ісламської партії визволення), Табліг 
Джамаат (Спільноти заклику); діють осередки партії Аль-іхван аль-муслімун („Брати-мусульмани‖), 

Аль-джамаат аль-ісламійя («Ісламська громада») та ін. Небезпека полягає в тому, що означені течії 

екстремістського спрямування здатні до тісної взаємодії між собою, і світовий досвід дає тому 
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чимало прикладів. Утвердження в Криму десятків подібних мусульманських громад стає першою 

ластівкою так званої «мережевої експансії», яку сьогодні успішно застосовують радикальні 

організації і рухи під ісламськими гаслами. 

Вибуховість та інтенсивна динаміка ісламського ренесансу, внутрішній розкол і сегментація 

мусульманської умми, політизація і радикалізація ісламської ідеології і практики висунули перед 

російською владою чимало складних проблем. Серед них коротко означимо такі. 

1) Проблема якості і змісту мусульманської освіти, передусім рівня підготовки, освіченості, 

духовності, політичних та ідеологічних орієнтацій духовенства як мобілізуючого провідника 

мусульманської спільноти. Неспроможність існуючої в Росії системи мусульманської релігійної 

освіти постачати підготовлені кадри надвисокими темпами обумовила нагальну потребу їх 

«імпорту». Запрошення іноземного духівництва, як і практика навчання за кордоном російських 

мусульман, заклали передумови для поширення нетрадиційних мазхабів, падіння толерантності 

російського ісламу, небажаної політизації й радикалізації молодої генерації духовенства. 

2) Проблема зовнішньої залежності мусульманської умми в Росії від закордонних інвестицій та 

політико-ідеологічних впливів. Масштабна допомога одновірців з ісламських країн у будівництві 

мечетей, виданні релігійної літератури, підготовці кадрів духівництва, створенні освітніх закладів 

тощо, окрім неабиякого значення для справи мусульманського відродження, мала своїм зворотнім 

боком далекоглядні «інвестиції у світогляд», цілеспрямовану ідеологічну та інформаційну стратегію, 

трансляцію власної системи цінностей, яка нерідко суперечить національним інтересам і сприяє 

радикалізації ісламу в Росії. 

3) Проблема якості та ефективності державно-конфесійної взаємодії. Події останнього часу 

засвідчили, що російське керівництво нерідко обирає шлях конфронтації, прагнучи, по-перше, 

управляти мусульманами, по-друге, здійснювати управління через найцентралізовані й 

найбюрократичні ДУМи, тобто сформувати максимально ієрархізований мусульманський простір. 

Крім того, серед факторів, що впливають на якість державно-мусульманських відносин, не останню 

роль відіграє непідготовленість і неосвіченість в релігійному питанні значної частки управлінського 

апарату; нерозбірливість у контактах з «презентаторами» ісламського світу, незнання особливостей 

сучасних течій, рухів, напрямів всередині ісламу. Показово, що низька ефективність дій органів 

державної влади, відповідальних за сферу державно-церковних відносин, спеціально відзначена в 

«Концепції Державної релігійної політики Російської Федерації» [5]. 

4) Проблема поширення ісламофобії в російському суспільстві. Термін «ісламофобія», введений 

у науковий обіг британськими дослідниками у 1997 р., означив такий соціальний феномен, як «боязнь 

й ненависть до ісламу та мусульман, що притаманні ЗМІ всіх рівнів та поширені у всіх верствах 

суспільства», сприйняття ісламу як цивілізації відсталої, а мусульманської культури як ворожої до 

інакомислення, патріархальної, фундаменталістської [8, с.4–5]. 

Згідно опитувань фонду «Общественное мнение», на питання про те, яку роль відіграє іслам у 

сучасному світі, 49% росіян відповіли «негативну» і лише 14 % визнали цю роль «позитивною». 

Іншим боком цієї проблеми є те, що звинувачення в ісламофобії стали зручним приводом для 

нарощення авторитету лідерів російського ісламу. При цьому проявами ісламофобії виголошували 

що завгодно: від поміркованої критики на адресу мусульман чи відмови виділити бажану ділянку для 

спорудження мечеті до небажання місцевої влади визнати ті чи інші норми шаріату. Відтак, кампанія 

«боротьби з ісламофобією» в російських реаліях перетворилася на ефективну політичну технологію 

просування інтересів мусульманських громад, згуртування ісламських структур та укріплення їх 

авторитету серед політичної опозиції та зарубіжної громадськості. 

5) Проблема міжконфесійних та внутрішньо-конфесійних конфліктів. За лічені роки в 

російському суспільстві були спростовані вкорінені стереотипи, що за тривалу історію співжиття 

християни і мусульмани «притерлися», порозумілися, подолали причини для жорсткої конфронтації, 

а православно-мусульманські відносини є толерантнішими за православно-католицькі та навіть 

внутрішньо-мусульманські. Відтепер потреба у спеціально відпрацьованих технологіях 

міжконфесійного діалогу усвідомлюється як невід‘ємна умова стабілізації суспільства. Понад те, у 

колах радників вищої політичної еліти висуваються різноманітні проекти органічної адаптації 

мусульманських спільнот у Російській державі, включення їх у простір російської культури і мови, 

ефективного використання «енергії» національних, релігійних, культурних ідентичностей. (Серед них 

чи не найбільшого розголосу набув заявлений у 2002 р. проект «Русский ислам»). 

6) Нарешті, не можна обминути увагою і проблему оцерковлення політичної сфери в Росії, 

насамперед зриму і посилювану близькість православ‘я до владних кіл, перетворення de facto 
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Російської Православної Церкви на політичний інститут, що невідворотно посилюватиме напругу у 

поліконфесійному суспільстві. 

Які ж уроки для України дозволяє вивести досвід сусідньої держави? 

По-перше, розбудова продуктивних міжконфесійних і державно-конфесійних відносин з 

ісламською спільнотою можлива лише за умови врахування, що іслам не являє собою єдиної 

централізованої ієрархічної структури, не має загальновизнаних механізмів відмежування позиції 

«ортодоксальної» від «єретичної», не визнає єдиного авторитету, здатного презентувати іслам чи 

заявляти щось від імені ісламської умми в цілому, зберігає виразну структурну, організаційну, 

етнічну гетерогенність, але при цьому не заперечує і не відкидає «цивілізаційної солідарності» 

мусульманства. За цих умов, особливої значущості набуває не політика створення єдиного (чи вибір 

привілейованого) духовно-адміністративного центру мусульман, бо це тільки загострить внутрішньо-

ісламські суперечності, а налагодження толерантних взаємовідносин між різними релігійними 

керівниками та регіональними духовними управліннями. 

По-друге, умовою адаптації ісламу до світської моделі держави є підготовка професійних кадрів 

духовенства – патріотично налаштованого, високоосвіченого, толерантного, із знанням мови, 

культури, регіональної специфіки тих ареалів, де їм доведеться працювати. 

По-третє, зростання впливу ісламського чинника в глобальному світі висуває перед 

державними, політичними і громадськими організаціями нові завдання культурно-просвітницької 

діяльності: подолання різного роду фобій і стереотипів у міжконфесійних стосунках і суспільній 

свідомості, ліквідації релігійної неграмотності, заохочення всіх проявів толерантності та 

міжрелігійного діалогу, спільного соціального служіння різних конфесій. 

По-четверте, ісламська громада як диференційований комплекс інститутів із власними 

організаційними механізмами, системою відтворення і самозабезпечення, каналами комунікації, 

соціальної й територіальної мобільності, субкультурою, засобами збереження ідентичності тощо – 

має стати предметом цілеспрямованої дослідницької уваги. 

По-п‘яте, умовою стабільності суспільства є модернізація комплексу заходів (адміністративно-

політичних, законодавчих, інформаційних), спрямованих на протидію екстремістським і 

терористичним практикам під релігійними гаслами. Серед несилових форм протистояння релігійному 

екстремізму довели свою ефективність: осучаснення законодавчої бази і механізмів правової протидії 

екстремізму та радикалізму; соціальна підтримка різних форм історичного ісламу; посилення 

державного контролю за додержанням конституційних норм відокремлення релігійних організацій 

від політичної діяльності; заохочення діяльності релігійних організацій в сфері соціального служіння. 
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PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ WEDŁUG CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ 

 

У даній статті наведені основні принципи права і справедливості в християнській соціальній 

науці. 
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християнська соціальна наука.  

 

1. Prawo naturalne jako prawo podstawowe 
1.1. Większość norm, w tym także tych najwazżniejszych, regulujących współżycie społeczeństwa jest 

natury prawnej. Przez prawa rozumiemy tutaj te wartości, które należą jako własne do jednostki i do 

społeczeństwa (prawo obiektywne), i na ktorych mogą oni oprzeć wymaganie czegoś dla siebie (prawo 

subiektywne). Prawo głosi godność człowieka stworzonego na podobieństwo Boże, przypisując mu 

określone dobra jako jego własne i jest równocześnie wyrazem jego niesamowystarczalności, ponieważ te 

dobra są zagrożone i dlatego trzeba je zabezpieczać prawnie. 

Według Tomasza z Akwinu prawo wyróżniają trzy jakości: 

1.1.1. Przede wszystkim zakłada ono relację między większą ilością jednostek (ad alterum), człowiek 

bowiem nie posiada uprawnień, gdyby był zupełnie sam. 

1.1.2. Po wtóre, w dziedzinę prawa wchodzą tylko te dobra, które są podporządkowane podmiotowi 

prawa jako jego własne w sensie ścisłym (debitum=należne). Człowiek nie ma np. żadnego prawdziwego i 

właściwego prawa do wdzięczności i do miłości. 

1.1.3. Wreszcie prawo zakłada powiąanie między dawaniem i braniem (tantum-quantum). To, co się 

nie należy, i to, co przekracza zakres uprawnienia i domagania się, wykracza poza pole prawa [34,s.58,5]. 

1.2. Niektóre prawa należą do człowieka w sposób trwały, ponieważ stanowią część jego natury. 

Prawo naturalne nie jest zakorzenione w historycznie konkretnej naturze takiego czy innego 

człowieka, lecz w naturze jako istotowym konstytutywie człowieka jako takiego, to jest w tym, co określa 

metafizycznie człowieka jako człowieka we wszystkich czasach i w każdym kręgu kulturowym, a więc w: 

cielesności, duchowości, osobowości, społeczności i stworzoności. 

Człowiek posiada prawa naturalne, ponieważ Bóg stworzył go jako osobę, np. posiada prawo do życia, 

do nienaruszalności ciała, do wolności sumienia. Takie prawa naturalne zostały ustalone w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej przez ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku: Każda jednostka ma prawo 

do życia, do wolności i do bezpieczeństwa swojej osoby. Nikt nie może być trzymany w niewoli, ani w 

warunkach ciężkiej slużby (...). Nikt nie może być przedmiotem samowolnych ingerencji. Wszystko to 

mogłoby się wydawać oczywiste, a nawet pozbawione treści. A jednak ogromna treść zawarta w prawie 

naturalnyrn powinna stać się jaskrawo widoczna po masowych rzeziach milionów Żydów, także dzieci 

żydowskich, dokonywanych przez terrorystyczny reżim faszystowski. Prawo człowieka do życia jest 

zagrożone także dzisiaj, kiedy się godzi na przerwanie ciąży i rozważa się otwarcie, czy jest rzeczą godziwą 

wstrzykiwać usypiające zastrzyki jednostkom nieuleczalnie chorym lub bardzo starym [22, s.82]. 

Konstytucja Republiki Włoskiej uznaje w praktyce istnienie praw naturalnych, np.w art. 2,10, 13–19 i 21: 

Art.2 (...) podnosi do roli podstawowej zasady państwa we wszystkim, co odnosi się do stosunków między 

zbiorowością i jednostkami, uznanie tych praw, które stanowią niezaprzeczalne dziedzictwo osobowości 

ludzklej; praw, które należą, do czlowieka rozumianego jako istota wolna [32, s.7]. 

 1.3. Prawo naturalne jako część prawa moralnego naturalnego jest w gruncie rzeczy zakorzenione w 

prawie wiecznym (lex aeterna) Stwórcy i obowiązuje w sumieniu. Jest więc błędne przeciwstawianie 

moralności, rozumianej jako moralność wewnętrzna – prawu, rozumianemu jako legalność zewnętrzna. 

Jednakże prawo nie obejmuje wszystkich sektorów moralności, np. pobożności, czystości, milości siebie i 

bliżniego. Prawo ludzkie – powiada Tomasz z Akwinu – zwraca się do wielkiej zbiorowości, która w swojej 

większości bynajmniej nie jest ,,doskonale cnotliwa", stąd nie zakazuje ono”wszystkich” wykroczeń, lecz tylko 

najcięższych, których większość ludzi jest w stanie uniknąć, a zwłaszcza tych zbrodni, które – gdyby nie były 

zakazane – przeszkodziłyby istnieć społeczności ludzkiej. Stąd prawo ludzkie zakazuje np. zabójstwa, kradieży i 

podobnych wystepków [34,s.96]. Ponadto, prawo ludzkie zadowala się w zasadzie zewnętrznym zachowaniem 

swoich przepisów, bez wnikania w intencję. Prawo karne jednak nie może uniknąć badania także na temat 

motywów przestępstwa i na temat winy, skutkiem czego twierdzenie, że decyzja sądu nie powinna w zasadzie 
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zawierać żadnej oceny moralnej, jest karygodnie błędne, ponieważ wiążący wewnetrznie charakter prawa 

opiera się dokładnie na jego zgodności z nakazem moralnym [7, s.6,2]. 
1.4. Już Ojcowie Kosciola, np. Ireneusz, rozróżniali między prawem naturalnym pierwotnym, które 

obowiązuje zarówno przed jak i po grzechu pierworodnym, i prawem naturalnym wtórnym, które zakłada 

stan natury po grzechu pierworodnym. Na przykład, podczas gdy prawo do życia stanowi część prawa 

naturalnego pierwotnego, to instytucja i prawo do własności prywatnej stanowią część prawa naturalnego 

wtórnego, które Tomasz z Akwinu określał zwykle mianem jus gentium (prawo narodów).  

2. Dyskusja nad prawem naturalnym 
Zważywszy na decydujące znaczenie prawa naturalnego dla człowieka i dla społeczeństwa, nic 

dziwnego, że tak zażarcie nad nim dyskutowano i że także dzisiaj jest zwalczane z czterech różnych stron: 

2.1. Ateistyczny egzystencjalizm stara się pozbawić prawo naturalne jego fundamentu, przecząc 

istnieniu wspólnej natury ludzkiej. Jean-Paul Sartre stwierdza, iż nie istnieje żadna natura ludzka, ponieważ 

nie istnieje żaden Bóg, który mógłby ją stworzyć. Najwyższa zasada egzystencjalizmu brzmi następująco: 

człowiek jest wyłącznie tym, co sam czyni z siebie. W człowieku bowiem najpierw jest istnienie, a następnie 

istnienie -tak-własnie. Najpierw zatem człowiek istnieje, a następnie ukierunkowuje się ku przyszłości [30,  

s. 22 i 52]. Nie tu miejsce, aby dyskutować z podstawową tezą Sartre'a, tj. z jego negacją istnienia Boga. 

Jeżeli przyjmiemy istnienie Stwórcy – wnioski sartrowskie upadają same przez się. 

2.2. Prawo naturalne jest odrzucane ze szczególnym uporem przez pozytywizm prawny. Pod koniec 

XIX wieku liczni prawnicy wyrażali przekonanie, że prawo naturalne zostało ostatecznie zapomniane. Wojna 

przeciwko prawu naturalnemu – pisał Otto von Gierke w 1883 roku – należy zasadniczo do przeszłości. To, 

co bękarty szkoły historycznej zachowały z tego prawa stanowi już tylko cień jego dawnej wspaniałej potęgi [ 

13, s. 13]. W 1892 roku Karl Bergböhm żadał, aby chwast prawa naturalnego, ten bękart racjonalizmu i 

polityki, został wykorzeniony bez miłosierdzia, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek bagnie on by nie 

wyrósł, czy to jawnie, czy udając nieśmiałość. Zgubne skutki prawa naturalnego, opartego na krzycząco 

blędnych założeniach i utkanego z ewidentnych sofizmatów i fantazmagorii, mógłyby zostać ujrzane w ich 

pełnych rozmiarach i ocenione z calą dokładnością po przezwyciężeniu raz na zawsze ostatnich podrygów 

spekulatywnych. Tylko pozytywne prawo karne może uczynić z jakiegoś czynu fakt zbrodni; kto by 

utrzymywał, że istnieją czyny, które są zbrodnicze same przez się, czciłby w swej głowie jakieś prawo 

naturalne [ 9, ss. 118, 227–228, 280, 396, 479, 532]. Jeszcze w 1925 roku Hans Kelsen określał jako 

naturalno-prawną naiwność i arogancję, jak rownież jako twierdzenie zupełnie pozbawione sensu mówienie, 

że w dyktaturach totalitarnych nie istnieje żaden porządek prawny, bowiem także państwo rządzone w 

sposób despotyczny przedstawia pewien porządek zachowania ludzkiego (...). Taki porządek jest właśnie 

porządkiem prawnym. Państwo despotyczne może z calą pewnością uzurpować sobie każdą decyzję, określać 

bezwarunkowo działalność podległych mu organów, odwoływać bądź zmieniać w jakimkolwiek momencie 

normy poprzednio ustalone. Lecz taka sytuacja jest zawsze sytuacją prawna, [25, s.335]. Uczciwy 

pozytywizm prawny musi dojść w sposób konieczny do wniosku, że z jednej strony istnieją czyny, które są 

same przez się – to jest niezależnie od prawa pozytywnego – legalne lub nielegalne oraz że, z drugiej strony, 

nie każde prawo pozytywne, a zwłaszcza nie to najbardziej niegodziwe, może być źródłem prawa ... Gdyby 

do tego nie doszedł, byłoby to katastrofalne dla człowieka i dla społeczeństwa, jak to zresztą potwierdziła 

najnowsza historia. Pozytywizm prawny–pisał Gustav Radbruch w 1948 roku – ubezwłasnowolnił sztukę 

prawniczą i wymiar sprawiedliwości w Niemczech, stojące w obliczu monstrualności i tak wielkiej samowoli. 

Skutkiem tego idea prawa, które stałoby ponad prawem pozytywnym i w świetle którego także prawa 

pozytywne mogłyby się okazać niesprawiedliwością prawną, narzuciła się z calą silą po wieku panowania 

pozytywizmu prawnego [29, s.108]. 

Wielu okazało zaskoczenie, gdy Max Horkheimer w 1970 roku zwrócił uwagę na harmonistyczne 

złudzenia pozytywizmu, który wyklucza patrzenie w pozadoczesność. Pozytywizm – pisze on –nie zna żadnej 

instancji wyższej od ludzi, zdolnej rozróżnić między gotowością udzielenia pomocy a pragnieniem zysku, 

dobrocią a okrucieństwem, chciwością a bezinteresownością. Nie ma żadnej ściśle logicznej motywacji, 

która mogłaby mi zabronić nienawidzieć, jeśliby to nie pociągało za sobą jakiejś grożącej mi 

nieprzyjemności w życiu publicznym [19, s. 60]. 

2.3. Pokrewny pozytywizmowi prawnemu jest socjologizm prawny. Uznaje on, iż w różnych kręgach 

kulturowych istnieją różne koncepcje prawne, którym prawo pozytywne nie powinno przeczyć, później jednak 

twierdzi, że takie koncepcje prawne nie są ani niezmienne, ani powszechnie obowiązujące, lecz są związane ze 

zbiorem różnych kultur. Socjologia, jako nauka o prawie naturalnym czasów nowożytnych, udowodniła 

jakoby, że koncepcje prawne, względne same w sobie, jawią się ludziom z danego kręgu kulturowego – w 

którym nie ma świadomości o względnym charakterze tych norm – jako absolutne, to jest jako prawo 

naturalne. Arnold Gehlen oświadcza na przykład, że istnieją struktury świadomości powstałe historycznie w 
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wyniku procesu zmian w prawdziwym sensie tego słowa, struktury, co do których nie wiemy, dlaczego 

przybrały charakter historyczny. W tym znaczeniu, jakieś społeczeństwo, które nie straciło jeszcze przywiązania 

do własnych tradycji, odczuwa jako naturalne także własne normy społeczno-moralne, nawet, jeśli niektórzy 

znawcy wiedzą, jak takie normy nieskończenie się zmieniały w czasie i w przestrzeni ... Naturalne jest, ogólnie 

rzecz biorąc, to, co jest oczywiste, a tym jest to, co się stało w sposób oczywisty, lecz czego charakter stania się 

pozostaje zakryty przed naszą świadomością. Tak odczuwamy na przykład homoseksualizm jako rzecz 

nienaturalną, ponieważ nie stanowi on części norm naszego społeczeństwa, jak to mialo natomiast miejsce w 

starożytnej Grecji [12, s.116]. Rzecz ta jednak, trzeba to natychmiast podkreślić, nie jest wcale prawdziwa, 

poniewaz starożytni Grecy wcale nie uważali za powszechną normę praktyki nierządu z nieletnimi i dziećmi. 

2.4. Często wysuwana jest trudność, także ze strony tych, którzy w zasadzie nie odrzucają prawa 

naturalnego, że nie zna ono i nie bierze pod uwagę historyczności człowieka i społeczeństwa, sprowadzając się 

tym samym do roli abstrakcji, dalekiej od rzeczywistości. Nauka o prawie naturalnym posługuje się, ich 

zdaniem, wyłącznie metodą dedukcyjną i formułuje swoje normy drogą subtelnych spekulacji wychodząc z lex 

aeterna, podczas gdy zaniedbuje poszukiwań indukcyjnych w warunkach społecznych istniejących w coraz to 

innych czasach. I że nigdy nie próbowała przedstawić odbiorcy rzeczywistych ram konkretnych sytuacji, 

opisując je takimi, jakimi są naprawdę - W.Braeuer [21, s.50]. Sąd ten wydaje się nie rozumieć, na czym polega 

prawo naturalne i jest z pewnością niesłuszny nawet w stosunku do nauki schołastycznej na ten temat. Tomasz 

z Akwinu rozróżnia wyraźnie wartości i porządki ustanowione przez Boga, których ważność ponadhistoryczna 

płynie z Bożej doskonałości i niezmienności Stwórcy ludzkiej natury, i zmienne historycznie warunki 

społeczne i gospodarcze [34, s.97, 1]. 

W XVI wieku, Francisco Suarez SJ, sławny dzięki głębokości i klasycznej jasności swojej myśli, 

powołał się na Tomasza z Akw. i wyjaśnił, że zmienność porządków społecznych zależy od zmienności 

człowieka i od zmian dokonywujących się w dziedzinie obyczajów, zwyczajów a zwłaszcza warunków 

historycznych. Luis Molina SJ wyszedł natomiast od zasady, że sądy moralne są tym mniej uzyteczne i mniej 

dokładne, im są ogólnie sformulowane [27, s.35]. Stąd, aby uniknąć tego błędu, hiszpańscy doktorzy prawa 

naturalnego z XVI wieku starali się poznawać i analizować konkretne warunki [21, s.243]. Prawo naturalne jest 

wprawdzie ważne ponadhistorycznie, jednak jest oczywiste, że staje się skuteczne tylko w historii, stąd, z tego 

punktu widzenia, wcale nie jest ahistoryczne, czy ponadhistoryczne, czy transcendentne, lecz immanentne w 

stosunku do historycznych porządków prawnych, istniejących w coraz to nowych czasach. Prawo naturalne jest 

rodzajem programu, który jest nieustannie urzeczywistniany. 

3. Prawo naturalne a prawo pozytywne 
3.1. Niektórzy prawnicy oświeceniowi z XVIII wieku, którzy podnieśli do rangi prawa naturalnego 

wszystko, co im się wydawało w jakiś sposób racjonalne, w rzeczywistości zupełnie nie znali istoty tego 

prawa. Niektórzy wręcz udowadniali, że człowiek ma naturalne prawo do ozdabiania się i używania 

kosmetyków - Christian Wolff [21, s.51]; inni oświadczali, że otwarcie urzedów pocztowych było wymogiem 

prawa naturalnego; jeszcze inni określali jako prawo naturalne konstytucję Świętego Imperium Rzymskiego 

Narodu Niemieckiego albo system feudalny, albo konstytucję Rewolucji Francuskiej, zamazując w szkodliwy 

sposób rozróżnienie między prawem naturalnym a prawem pozytywnym. W rzeczywistości, uznanie prawa 

naturalnego, które nie jest prawem wyrozumowanym, lecz prawem podstawowym, wcale nie czyni zbędnym 

prawodawstwa pozytywnego. Zawiera ono normy podstawowe, zawsze zachowujące swą moc, powszechne i 

najwyższe, które wynikają z istoty człowieka, normy, które właśnie z tego powodu są tak ważne dla porządku 

prawnego. Byłoby jednak czymś utopijnym uważać je za wystarczające do regulowania współżycia ludzkiego i 

uznawać konsekwentnie za zbędne prawa pozytywne. Jedynie prawa pozytywne tworzą prawo nadające się do 

zastosowania w coraz to nowych czasach do warunków historycznych (prawo konstytucyjne, administracyjne, 

cywilne, karne, handlowe, podatkowe, itd.). Odnośnie do powyższego należy zauważyć, że podstawowe normy 

prawa naturalnego są, owszem, immanentne w stosunku do prawa pozytywnego, lecz że prawa pozytywne 

zawierają ponadto niezliczone elementy historycznie uwarunkowane, a zatem zmienne, dzięki czemu 

prawodawca posiada szeroką możliwość działania w ich określaniu. 

3.2. Stosunek między prawem naturalnym a prawem pozytywnym można bardziej szczegółowo 

określić przy użyciu następujących pięciu zasad: 

3.2.1. Moc obowiązująca pozytywnego porządku prawnego wynika z prawa naturalnego, które 

zobowiązuje prawodawcę do wydawania praw wymaganych przez dobro wspólne, a obywatela do 

posłuszeństwa tym prawom. 

3.2.2. Prawo naturalne okazuje się tak immanentne w stosunku do pewnych praw pozytywnych, że 

mogą one być określane jako prawo naturalne skodyfikowane, jak np. zakaz zabójstwa i kara za zabójstwo. 

3.2.3. Inne prawa pozytywne stanowią konkretne aktualizacje zasad prawa naturalnego, zastosowanych 

do różnych warunków historycznych (prawo naturalne stosowane). Własność prywatna wykazuje jak instytucja 
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jaką jest prawo naturalne samo w sobie, jest podległą historyczności; własność ta bowiem, podobnie jak inne 

elementy życia społecznego, bynajmniej nie jest niezmienna i musi być określana z coraz większą dokładnością 

przez władze publiczne stosownie do okoliczności historycznych [3QA, 49]. 

3.2.4. Treść większości praw pozytywnych nie jest formułowana przez prawo naturalne, lecz jedynie 

podlega powszechnemu wymogowi prawa naturalnego, to znaczy wymogowi służenia dobru wspólnemu. 

Takimi jest większość przepisów prawa cywilnego,procesowego, karnego, podatkowego, itp., które, biorąc 

pod uwagę ich zależność od czynników społecznych, politycznych i gospodarczych, potrafią się znacznie 

różnić zależnie od czasów i narodów. 

3.2.5. Prawa pozytywne, które w oczywisty sposób znoszą jakąś podstawową normę prawa 

naturalnego są nieważne, np. przepis, który odmawiałby prawa do życia jakiemuś okreslonemu narodowi 

(który nakazywałby np. zabijanie dzieci żydowskich) jest nieważny, i ten sędzia, który wydaje wyroki 

stosownie do niego, jak również ten oprawca, który je wykonuje, są kryminalistami i pozostają takimi w 

każdym czasie i w każdym kręgu kulturowym. Gdy podczas rewolucji Bokserów w Chinach (1900–1901) 

zostało rzucone hasło bez litości, Friedrich Paulsen, profesor uniwersytetu w Berlinie, napisal: Żaden oficer 

me mógłby nakazać podobnej zbrodni (zabijania jeńców), ani żaden żołnierz ... by tego nie wykonał ... A co 

będzie z rannymi? Czyż mamy ustalić zasadę, że synowie naszego narodu będą zabijać rannych? Jestem 

przekonany, że instynktowny lęk w obliczu takiej rzezi oprze się takiemu rozkazowi [8, I, s.414]. Czyny, które 

wykraczają przeciw prawu naturalnemu narodów i jego powszechnym zasadom są zbrodniami, także w myśl 

zasad Soboru Watykańskiego II, i takimi są także rozkazy, które nakazują takie czyny i ślepe posłuszeństwo 

nie jest w stanie usprawiedliwić tych, którzy się ich dopuszczają. Do tej kategorii wchodzą np. wyniszczenie 

jakiegoś całego narodu albo jakiejś mniejszości narodowej [3, s.79]. 

4. Właściwości prawa naturalnego 
Prawo naturalne jako prawo podstawowe posiada trzy wlaściwości: powszechność, niezmienność i 

poznawalność. 

4.1. Powszechność. – Prawo naturalne promieniuje z tej samej natury ludzkiej obecnej we wszystkich 

ludziach, a zatem obowiązuje wszystkich. Niejednokrotnie twierdzono, że jakiś element irracjonalny, 

niezrozumiały a twórczy (np. charyzmat) w dziedzinie polityki czy sztuki wynosi człowieka u władzy lub 

artystę ponad masę innych ludzi, a co za tym idzie, stawią go także ponad prawem. Według myśli 

chrześcijańskiej taki pogląd jest błędny, co więcej, szkodliwy dla danego narodu i dla całej ludzkości. Prawo 

naturalne, pozbawione cechy powszechnej obowiązywalności, nie jest prawem naturalnym. 

4.2. Niezmienność. – Ponieważ prawa pozytywne zależą od chwilowych uwarunkowan, mogą się 

zmieniać, a niekiedy mogą zostać nawet zupełnie zniesione; podstawowe normy prawa naturalnego natomiast 

są niezmienne, ponieważ są oparte na stałej naturze ludzkiej. Nie mogą być one zatem ani zniesione, ani 

zmodyfikowane, ani złagodzone dodaniem do nich przywilejów czy dyspenz. W Średniowieczu niektórzy 

teologowie starali się oprzeć prawo naturalne nie na istocie człowieka stworzonej przez Boga, ale na woli Boga, 

który, bez zmieniania natury ludzkiej, mógłby jakoby zmieniać według swego upodobania normy prawa 

naturalnego i nakazywać np. By nienawidzono Boga, kradziono czy popełniano cudzołóstwa (Wilhelm Ockham 

† 1349). Ta pozytywistyczna teza moralna, która pojawiła się wcześniej także u Piotra Abelarda († 1164) i u 

Jana Dunsa Skota († 1308) pomija ontologiczny fundament prawa naturalnego, który jest oparty ostatecznie na 

istocie Boga, a nie na woli Boga. Niezmienność prawa naturalnego bynajmniej nie przeczy historyczności 

człowieka, ponieważ opiera się ono na elemencie konstytutywnym istotowym, metafizycznym i ciągle 

obowiązującym człowieka. Zmianom historycznym są podlegli poszczególni ludzie i ludzkość żyjąca w czasie 

i przestrzeni, lecz nie ludzka natura metafizyczna. Tak na przyklad, naturalne prawo do dysponowania dobrami 

pierwszej potrzeby, wypływające z prawa człowieka do życia, przybiera różną formę u noworodka i u osoby 

dorosłej, lecz stanowi w obydwu przypadkach to samo prawo naturalne. Podobnie także instytucje prawa 

naturalnego, przystosowane do istniejących w zmiennych czasach warunków społecznych, zwykły się zmieniać 

wraz ze zmianą tychże warunków, jak to ma miejsce w przypadku własności prywatnej. Zasady prawa 

naturalnego są natomiast ważne ponadczasowo i stąd niezmienne. 

4.3. Poznawalność. – Nierzadko twierdzi się, że prawo naturalne zawiera wyłącznie czysto formalne 

propozycje (Johann Sauter), które następnie są z trudem konkretyzowane. W rzeczywistości człowiek 

dochodzi do poznania istotowych elementów prawa naturalnego w sposób czysty i bezpośredni w ramach 

podstawowej sytuacji społecznej wspólnoty rodzinnej (Johannes Messner), czy to chodzi o rodzinę 

patriarchalną z minionych kultur, czy o zawężoną rodzinę z epoki przemysłowej. Podstawowe zasady prawa 

naturalnego nie bywają zatem poznawane w pierwszym momencie wyłącznie w sposób formalny a następnie 

określane treściowo, lecz są doświadczane i nauczane w konkretny i obiektywny sposób od dziecka w łonie 

rodziny, w której istnieją istotowe elementy takiego prawa, podobnie jak znajomość zasad i znajomość ich 

treści idą równolegle już od pierwszej chwili. Fakt, że liczne narody nadawały blędne interpretacje prawu 
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naturalnemu nie jest wystarczającym powodem, by mówic, iż ono nie istnieje albo, że nie jest ono 

poznawalne. Jak uczy nas historia, możemy błądzić także w dziedzinie praw podstawowych. Na przykład, 

wszystkie kręgi kulturowe uznały w zasadzie prawo człowieka do życia, a jednak w pewnych przypadkach 

nie umiały z niego wyciągnąć wszystkich konsekwencji (np. ofiary z ludzi, porzucanie noworodków, itp.). 

Jeszcze częstsze są błędne koncepcje w dziedzinie tzw. prawa naturalnego stosowanego, w którym zasady 

prawa naturalnego są odnoszone do istniejących zmiennych warunków. Uchwycenie w tych przypadkach 

tego, co jest słuszne, nie jest rzeczą dla każdego – jak pisze św. Tomasz – lecz jest zadaniem dla ludzi 

mądrych [34 I–II,s.100, 1]. 

Doszukanie się istoty prawa w licznych szczegółach, prawa, które Bóg wpisał w serce ludzi (Rz 2, 15) 

jest często przedsięwzięciem trudnym i podłeglym błedom. Niewiedza i błędna interpretacja prawa 

naturalnego mają swoją głębszą przyczynę w ograniczeniu ducha ludzkiego i w zaciemnieniu jakie w nim 

spowodował grzech pierworodny. Takie błędy nierzadko utrwalają się i występują w różnych fałszywych 

teoriach i w opinii publicznej. Jest powodem do otuchy, że Chrystus, jak uczy Sobór Watykański II, 

powierzył Kościołowi, nauczycielowi prawdy, obowiązek autorytatywnego ustalania i potwierdzania zasad 

porządku moralnego, które płyną z samej natury ludzkiej [2, 14], obowiązek, który nalezy do Urzedu 

Nauczycielskiego, a nie do wydziału duszpasterskiego Kościola, jak chce Jakob Dawid [11, s.57] czy inni. 

1. Istota sprawiedliwości 
1.1. Kiedy mówimy o sprawiedliwości w ramach nowożytnej filozofii prawa, mamy najczęściej na 

myśli idee moralną prawa, która, w sytuacji, kiedy zanegowane było istnienie prawa naturalnego, którego ta 

idea jest namiastką, była umiejscawiana gdzieś za prawem pozytywnym, w każdym razie poza zakresem 

ścisłego prawa, skąd idea ta wysuwałaby kontrowersyjne zadanie stania się kryterium moralnym 

obowiązującego prawa. Chodzi o koncepcję prawną w gruncie rzeczy pozytywistyczną, której chrześcijańska 

nauka społeczna przeciwstawia inną koncepcję, według której sprawiedliwość jest cnotą, a dokladniej taką 

postawą moralną, na mocy której jednostka przyznaje drugiej jednostce jej prawa w sposób stały i 

niezmienny [34, II–II, s.58, 1]. Sprawiedliwy to ktoś, kto nie szuka przede wszystkim własnych praw, lecz 

przyznaje i udziela drugiemu jego prawa. 

1.2. Sprawiedliwość jest jedną z czterech cnót kardynalnych, to znaczy jedną z cnót głównych, wokół 

których inne cnoty poruszają się jakby na zawiasach (sicut in cardine). Sprawiedliwość zakłada istnienie 

prawa, zwłaszcza prawa naturalnego, z którego czerpie swój sens i ukierunkowanie. Stąd odnajdujemy także 

w niej trzy własciwości prawa: odniesienie do drugiego, ścisły charakter powinności i ścisłą więź między 

tym, co się należy i tym, co się udziela. Jeśli brak którejś z tych właściwości, albo występuje ona tylko w 

ograniczonym zakresie, wówczas nie mamy już do czynienia z kardynalną cnotą sprawiedliwości, ale z jedną 

z cnót jej ,,orszaku", np. z pobożnością, z prawdomownością, z wdzięcznością czy z hojnością. 

2. Podstawowe formy sprawiedliwości 
Sprawiedliwość jest wielką koordynatorką społecznego życia ludzkiego. Tradycja zachodnia, 

poczynając od Arystotelesa (Etyka Nikomachejska), zatrudnia trzy podstawowe formy sprawiedliwości: 

wzajemny stosunek między równymi podmiotami prawa, stosunek organizmów społecznych do ich 

członków, oraz stosunek członków do organizmów społecznych. 

2.1. Kiedy dwa podmioty prawa spotykają się na tym samym poziomie, mamy do czynienia ze 

sprawiedliwością wymienną (iustitia commutativa). Jej przekroczenie wskutek kradzieży, uszkodzenia, 

zamachu na integralność ciała kogoś drugiego czy na jego życie stwarza sytuację niesprawiedliwości, której 

należy żałować w sumieniu i ktorą należy naprawić także zewnętrznie. W społeczeństwie 

uprzemysłowionym sprawiedliwości wymiennej podlegają przede wszystkim cztery sektory: 

 2.1.1. Społeczeństwo uprzemysłowione jest oparte na handlu, ponieważ kupujemy niemal wszystkie 

dobra i usługi konieczne do gospodarstwa domowego. Konsekwentnie sprawiedliwość w cenach osiągnęła 

dziś znaczenie nieznane poprzednim epokom gospodarczym, w których rodzina w szerokim zakresie 

produkowała sobie dobra konieczne do życia. 

2.1.2. W dzisiejszym społeczeństwie uprzemysłowionym ok. 80 proc. ludności czynnej zawodowo 

pracuje w jakiejś fabryce albo w urzędzie. Konsekwentnie, sprawiedliwości wymiennej powinny podlegać w 

sposób szczególny stosunki pracy (słuszna płaca i wykonywanie włusnych obowiązków w miejscach pracy). 

2.1.3. Ponad 4/5 ludności państw uprzemysłowionych jest właczone w system ubezpieczeń 

społecznych, który stanowi szerokie i doniosłe pole dla sprawiedliwości wymiennej. Oszustwo w dziedzinie 

ubezpieczeń, i to nie tylko w tych prywatnych, lecz także tych publicznych (pozyczki, ubezpieczenie na 

wypadek nieszczeęść, itp.) – jest przestępstwem wobec sprawiedliwości wymiennej. Podkreślamy to z całym 

naciskiem, ponieważ w tej dziedzinie panują bardzo liczne koncepcję laksystyczne. 
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2.1.4. Sprawiedliwość wymienna nabiera rosnącego znaczenia w dziedzinie nowoczesnego transportu. 

Stwierdzamy odnośnie do tego zagadnienia, że obowiązek odszkodowania za szkody powstałe w wyniku 

wypadku, spowodowanego z winy przewoźnika, obejmuje także rodzina poszkodowanego czy zmarłego. 

2.2. Sprawiedliwość wymienna jest ogromnie ważna dla stosunków międzyludzkich, jednakże, 

zwłaszcza dzisiaj, jeszcze większego znaczenia nabierają te podstawowe formy sprawiedliwości, które 

regulują stosunki i napięcia między jednostkami a organizmami społecznymi. Musimy tu wymienić przede 

wszystkim tę podstawową formę, która reguluje stosunki organizmów społecznych z ich członkami, 

schodząc jakby od góry ku dołowi, to jest sprawiedliwość rozdzielczą (iustitia distributiva), mającą za cel 

umożliwienie każdemu właściwego uczestniczenia w dobru wspólnym w sposób taki, aby wszyscy mieli 

możliwość duchowego i moralnego rozwoju. Nie każda jednostka i nie każda grupa zajmuje tę samą pozycję 

w ramach społeczności; stąd sprawiedliwość rozdzielcza nie stanowi równości arytmetycznej, typowej dla 

sprawiedliwości wymiennej, ale równość geometryczną podobną do tej, która leży np. u podstaw praw 

podatkowych. Przestępstwem wobec sprawiedliwości rozdzielczej są wszelkie formy korupcji, wyróżniania 

bądź dyskryminacji określonych jednostek czy grup. Sprawiedliwość rozdzielcza zobowiązuie zatem przede 

wszystkim sprawujących władze w łonie organizmów społecznych (we wspólnocie lub w państwie), podczas 

gdy członkowie dzialają w duchu tej formy sprawiedliwości wówczas, gdy zadowalają się ustalonymi dla 

nich słusznymi zakresami ich praw. W przypadku, gdyby państwo naruszyło oprócz pozycji poszczególnych 

obywateli w łonie społeczności państwowej także ich prawa człowieka, wówczas, oprócz sprawiedliwości 

rozdzielczej naruszyłoby także sprawiedliwość wymienną. 

2.3. Również organizmy społeczne są podmiotami praw. Mamy tym samym do czynienia także z 

trzecia podstawową formą sprawiedliwości, z tzw. sprawiedliwością legalną, której przedmiotem formalnym 

jest ukierunkowanie na dobro wspólne. Formę tę należy odróżniać od sprawiedliwości rozdzielczej, bowiem 

podczas gdy sprawiedliwość legalna zmierza do tworzenia dobra wspólnego, to sprawiedliwość rozdzielcza 

zmierza do dzielenia dobra wspólnego między jednostki, lub, dokładniej, do dzielenia go stosownie do 

pozycji zajmowanej przez jednostkę w ramach danej społeczności. Sprawiedliwość legalna umiejscawia się 

zasadniczo, by tak rzec w formie ,,konstruującej", w osobach prawodawców i rządzących, a dopiero na 

drugim miejscu i w formie zasadniczo ,,wykonawczej" w osobach obywateli [34,II-II,s. 58, 6]. Prawodawca 

spełnia wymogi sprawiedliwości legalnej przede wszystkim wówczas, kiedy stanowi sprawiedliwe prawa i 

sprawiedliwie rządzi. Sprawiedliwość ta nakłada na obywateli obowiązek posłuszeństwa prawom i, w 

przypadku konieczności, zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego, oddając do dyspozycji własne dobra 

materialne, własne ciało a nawet własne życie. Sprawiedliwość legalna odnosi się przede wszystkim do 

państwa, ale działa również wszędzie, gdzie chodzi o zachowanie dobra wspólnego. W tym sensie kard. 

Kajetan († 1534) mówi np. o sprawiedliwości legalnej w Kościele, podczas gdy Martino da Esparza (†1689) 

wskazuje wyraźnie na jej stosunek z tzw. ,,przestrzenią społeczną", podkreślając obowiązki jakie ona 

nakłada wewnątrz wspólnoty obywatelskiej, spółki handlowej, itd. 

2.4. Począwszy od XIX wieku, obok wspómnianych wyżej trzech podstawowych form 

sprawiedliwości, mówi się o czwartym jej rodzaju, tj. o sprawiedliwości spolecznej. W pierwszym okresie 

owo wyrażenie było tylko sloganem, za którym kryły się nie dość jasne pragnienia i żądania. Nie było to 

pojęcie naukowe. Pierwszym, który użył tego wyrażenia w szerokim znaczeniu ,,sprawiedliwości między 

człowiekiem a człowiekiem" był, jak się wydaje, neoscholastyczny filozof społeczny jezuita Luigi Taparelli 

d'Azzeglio († 1862). W 1848 roku Antonio Rosmini wprowadził do swojego projektu wzorcowej 

chrześcijańskiej konstytucji cywilnej sprawiedliwość społeczną jako zasadę wytyczną o dość mało jasnej 

treści. Na przełomie XIX i XX wieku niektórzy dopatrywali się w tej nowej formie sprawiedliwości, której 

Tomasz z Akwinu jakoby miał nie znać, ,,trującego owocu modernizmu" i zdecydowanie odrzucili zarówno 

,,samo wyrażenie jak i jego treść" [por. 23, s.10]. Mimo to, pojęcie sprawiedliwości społecznej nieustannie 

się rozszerzało w literaturze katolickiej i za Piusa X zostało wprowadzone także do oficjalnych dokumentów 

Kurii Rzymskiej. Wreszcie encyklika Quadragesima anno (z 1931 r.) umieściła je tak dalece w centrum 

swojej uwagi, że nazwano ten ważny dokument ,,encyklika sprawiedliwości społecznej". Czy 

sprawiedliwość społeczna jest tylko nowym wyrażeniem na określenie rzeczy znanej od bardzo dawna, czy 

stanowi nowe prawo strukturalne życia społecznego, któremu nie poświęcono przedtem dostatecznej uwagi, 

albo przynajmniej nie w sposób dostatecznie wyraźny? Wielu utożsamia ją ze sprawiedliwością legałną (np. 

Vermeersch, E. Genicot, L. Lachance, P. Tischleder). Inni zacieśniają ją do wymogów prawa naturalnego 

odnośnie do dobra wspólnego, nie określonych przez prawa pozytywne (np. B. Haring, A.F. Utz). Jeszcze 

inni mieszczą w tym pojęciu zarówno sprawiedliwość legalną, jak i rozdzielczą (H. Pesch, 0. Schilling, E. 

Welty). Wreszcie niektórzy posuwają się jeszcze dalej i rozumieją ją jako ,,dobrze pojętą harmonię między 

sprawiedliwością legalna, rozdzielczą i wymienna" (B. Mathis, F. Cavallera). Podczas gdy wymienione 

dotychczas koncepcje utrzymują się w polu trzech tradycyjnych podstawowych form sprawiedliwości, 
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niektórzy dostrzegają w sprawiedliwości społecznej jakąś formę specyficznie nową. Na przyklad B. Johannes 

Messner twierdzi, że reguluje ona wzajemny stosunek między grupami i klasami żyjącymi w łonie 

społeczeństwa, podczas gdy znany potrójny podział sprawiedliwości odnosi się ,,bardzo jasno" do państwa. 

Ze swej strony Gustav Gundlach stara się umieścić sprawiedliwość społeczną ponad zwykłym potrójnym 

podziałem. Trzy podstawowe tradycyjne formy sprawiedliwości mają według niego naturę statyczną, 

podczas gdy sprawiedliwość społeczna ma charakter dynamiczny, kształtuje powstający porządek prawny i 

urzeczywistnia się w ,,trzech wymienionych statycznych formach sprawiedliwości". W rzeczywistości 

sprawiedliwość społeczna nie może być przedstawiana jako czwarta podstawowa forma cnoty kardynalnej, 

lecz raczej utożsamia się z dobrze rozumianą sprawiedliwością legalną. Tomasz z Akwinu zakłada, że 

odpowiedzialny za dobro wspólne zakreśla ,,konstruująco" w swym wnętrzu, jak czyni to artysta, formę 

porządku do realizacji i że dopiero potem przechodzi do podejmowania stosownych własnych decyzji 

politycznych i do stanowienia praw. Stąd specyficzna funkcja sprawiedliwości legalnej poprzedza akt 

stanowienia praw, to znaczy polega na twórczej koncepcji politycznej, urzeczywistniającej się następnie w 

prawodawstwie i w polityce rządu. Byłoby zatem stosowniejszym dla istoty i dla funkcji sprawiedliwości 

legalnej, gdybyśmy nie określali jej tym mianem, lecz nazwali ją ,,sprawiedliwością dobra wspólnego" albo 

,,sprawiedliwością społeczną". Podobnie popadlibyśmy w jednostronność, gdybyśmy zacieśnili 

sprawiedliwość dobra wspólnego do państwa i do jego dobra wspólnego. Jej pole działania jest o wiele 

szersze, ponieważ spełnia ona swoją funkcję nie tylko w łonie państwa, lecz także w łonie organizmów 

terytorialnych, zawodowych, kościelnych, itd., gdziekolwiek mamy do czynienia z ,,osiąganiem dobra 

wspólnego (rozumianego w formie dynamicznej)" [3,GS, 74]. 

3. Sprawiedliwość społeczna a milość społeczna 
3.1. Prawo i milość nie wykluczają się wzajemnie, lecz dzięki ich jedności gwarantują stabilność i 

rozwój ludzkiej społeczności. W jednym i w drugim, jako w wypływach tego samego Ducha Bożego, znajduje 

się program i potwierdzenie godności ducha ludzkiego; jedno i drugie uzupełniają się wzajemnie, współpracują 

ze sobą, ożywiają się nawzajem, wspomagają się i pomagają sobie w drodze do zgody uspokojenia [33, s.15). 

Prawo niesie w sobie coś twardego i odpychającego oraz działa niezależnie od uczuć i skłonności ducha. 

Konsekwentnie, sama sprawiedliwość, nawet jeśli się ją zachowuje z najwyższą wiernością, będzie w stanie 

jedynie usunąć przyczyny konfliktów społecznych, ale już nie potrafi zjednoczyć serc i wspólnie ukierunkować 

działania wolnych wól. Pokój i współpraca społeczna między ludźmi zakładają wewnętrzną jedność serc, co nie 

oznacza, że miłość może być powoływana do działania zamiast sprawiedliwości, koniecznej z obowiązku a 

niegodziwie negowanej [6,QA, 137]. Pracownik nie ma potrzeby otrzymywać w formie jałmużny tego, co mu 

się należy z tytułu sprawiedliwości, ani me wolno uwalniać się spod powaznych obowiązków nałożonych przez 

sprawiedliwość przy pomocy małych uczynków miłosierdzia [6,Divini Redemptoris, 49). 

3.2. Wyrażenie ,,miłość społeczna" (dilectio socialis) ukuł najprawdopodobniej Tomasz z Akwinu (DE 

caritate, art. 9). Dziś używa się go w ścisłym powiązaniu ze sprawiedliwościa społeczną i tak enc. Quadragesima 

anno stwierdza, że sprawiedliwość społeczna winna charakteryzować instytucje społeczne i państwowe, podczas 

gdy miłość społeczna powinna ożywiać na sposób duszy taki własnie porządek rzeczy; wszystkie części 

społeczeństwa powinny czuć się członkami jednej wielkiej rodziny i synami tego samego Ojca niebieskiego, co 

więcej ... jednym ciałem w Chrystusie [6,QA, 137]. 

Słowa te zakładają, że człowiek jest zdolny wypełnić obowiązki miłości społecznej na mocy 

przenikającej je miłości Boga i bliżniego. W odróżnieniu od miłości małżenskiej, ojcowskiej, braterskiej i 

przyjacielskiej, miłość społeczna w ścisłym znaczeniu tego słowa polega na uznaniu i twórczym, 

jednoczącym, bezinteresownym i wspaniałomyślnym potwierdzeniu wartości obecnych w więziach i 

organizmach społecznych, jak również na potwierdzeniu udziału w dobru wspolnym, przynależnym 

jednostkom i grupom. Miłość społeczna jest gotowa służyć dobru wspólnemu w sposób bezinteresowny i 

przyznaje każdemu jego pozycję społeczną. Spełnia ona ważne zadania zwłaszcza w dziedzinie stosunków 

wiążących ze sobą różne warstwy, zawody i klasy. Stara się ona przezwyciężać konflikty drogą zrozumienia 

i porozumień, dostrzega i wytrwale zachowuje to, co jednoczy i co jest wspólne, natomiast usuwa to, co 

może okazać się zimne i surowe w wymaganiach sprawiedliwości. Nic bardziej się nie sprzeciwia miłości 

społecznej niż nienawiść klasowa. Nawet, jeśli pewne stałe napięcie między klasami, utrzymane w słusznych 

granicach, nie niweczy automatycznie miłości społecznej, to jednak zarówno sprawiedliwość, jak miłość 

społeczna wymagają, aby w tejdziedzinie uczyniono wszystko co możliwe dla usunięcia podziału między 

klasami drogą nowego uporządkowania warunków społecznych [por. 6,QA, 114). Ponadto, miłość społeczna 

otwiera często dzięki swoim dziełom i swoim bodźcom drogę do sprawiedliwości i do prawa społecznego. 

Sprawiedliwość w stosunku do tego, co jest dzisiaj, jest miłością w stosunku do tego, co bylo wczoraj; miłość 

w stosunku do tego, co jest dzisiaj, jest sprawiedliwością w stosunku do tego, co będzie jutro [14, s.132). 
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Chrześcijańska nauka społeczna patrzy z upodobaniem na porządek oparty na prawdzie, zbudowany 

według wymogów sprawiedliwości, ożywiony przez miłość i urzeczywistniony w wolności. Stosunki między 

jednostkami i między narodami nie muszą być przesycone strachem lecz miłością, ponieważ właśnie miłość 

jest najstosowniejszym środkiem do zachęcenia ludzi do szczerej i wielorakiej współpracy, która jest 

źródłem tylu dóbr materialnych i duchowych (por. Pacem in terris, cz. III i V). Miłość uczy nas rozróżniać 

między blędem, który zawsze należy odrzucić, a błądzącym, który zawsze zachowuje godność osobistą, nawet 

wówczas, kiedy jest ona naznaczona falszywymi albo niewystarcząjcymi wiadomościami religijnymi [3, s.28]. 
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TEOLOGIA POLITYCZNA, CZYLI ZAANGAŻOWANA REFLEKSJA NAD ŻYCIEM  

SPOŁECZNO-POLITYCZNYM 

 

У статті розглядається проблема політичної теології і ставиться питання: чи 

можливе поєднання двох таких функціонально різних понять в одне ціле? Чи не є це спробою 

поєднати релігію з політикою? 

Ключові слова: теологія, політика, політична теологія, християнство, релігія. 
 

Historia chrześcijaństwa pokazuje, że tego typu refleksja była w niej obecna praktycznie od samego 

początku. Niemniej, to XX wiek, przyniósł nam systematyczną reflekcję nad tym zaganieniem, w osobie 

Carla Schmitta, Johanna Baptista Metza, Ernsta-Wolfganga Böckenförde. Przykład tych myślicieli i ich 

twórczość pokazuje aktualność zagadnienia oraz jego złożoność. 

Czy uprawnione jest mówienie o teologii politycznej? Czy nie jest to niebezpieczna próba łączenia 

religii z polityką, spraw społecznych z ostatecznymi, Kościoła z życiem wspólnoty politycznej, władzy 

duchowej i świeckiej? Czy możliwe jest pojednanie różnych modeli legitymizacji, reprezentacji, hierarchii i 

autorytetu, różnych definicji wspólnoty i jej celów, odmiennych modeli racjonalności? 

Rzecz z pozoru niemożliwa okazuje się o wiele ciekawsza jeśli prześledzić rozwój myśli 

chrześcijańskiej z punktu widzenia zaangażowania teologii w rozwój refleksji nad rzeczystością polityki. 

Przed nami odkryje się wielowątkowy i wieloaspektowy nurt refleksji dotyczącej relacji i analogii 

strukturalnych pomiędzy transcendencją a immanencją, religią a polityką oraz Kościołem a państwem. 

W naszych rozważaniach będziemy korzystać z dorobku takich myślicieli, jak: Carl Schmitt, Johann 

Baptist Metz, Ernst-Wolfgang Böckenförde. 

Celem, jaki stawia przed sobą autor tekstu, jest pokazanie aktualność teologii politycznej oraz 

złozoności zjawiska określanego tym mianem. Aktualność tego tematu polega przede wszystkim na tym, że 

choć teologia polityczna stanowi „wielką nieobecną‖ na naszych uniwersytetach, to jednak na świecie 

stanowi żywą część refleksji nad polityką i religią. Z kolei złożoność tematu przejawia się w wielości 

możliwych ujęć rzeczywistości określanej mianem „teologia polityczna‖. Stąd też i nasze zainteresowania 

kierują się w stronę opisu możliwych sposobów uprawiania teologii politycznej z przeprowadzeniem analizy 

poruszanych w jej ramach najważniejszych zagadnień. 

Oczywiście pojęcie „teologii politycznej‖ wydawać się może problematyczne, jeśli nie wewnętrznie 

sprzeczne. O ile bowiem teologię definiuje się jako naukę, której przedmiotem jest sam Bóg [2, s. 66], a zatem byt 

transcendentny względem człowieka i świata; to polityka, przynajmniej od kiedy pojęcie to zagościło w dyskursie 

europejskim za sprawą tłumaczenia „Polityki‖ Platona dokonanym przez Wilhelma z Moerbeke,nieodłącznie 

związana jest „z czysto ludzkim stanem rzeczy w społeczeństwie, z jego podłożem i regułami gry‖ [3, s. 146]. 

Wydaje sie jednak, że błędem byłoby nie uwzględnić faktu, że człowiek jest nie tylko homo politicus, ale 

i homo religiosus. A to z kolei nie pozwala przyjąć, iż sfery boska i ludzka są od siebie radykalnie niezależne. 

Definitywne rozdzielenie tych dwóch porządków byłoby „sprzeczne […] z doświadczeniem każdego 

wierzącego człowieka, w którego konkretnym losie spotykają się obie płaszczyzny‖ [4, s. 83–84]. 

Paradoksalnie zatem, teologia polityczna okazuje się poniekąd naturalną konsekwencją kondycji ludzkiej, jako 

intelektualna próba uchwycenia wzajemnego związku istniejącego między religią a polityką, dwiema sferami, z 

którymi, z mocy własnego wyboru lub tradycji związane jest w Europie życie każdego, kto żyje i chce żyć 

świadomie. Co więcej, samo pojęcie teologii pozostaje w genetycznym związku z refleksją polityczną. Carl 

Schmitt, jeden z ważniejszych XX-wiecznych teoretyków teologii politycznej, który wprowadził to pojęcie do 

języka współczesnej nauki oraz ukierunkował problematyki badań w tym zakresie, zaczyna rozdział III swojej 

pracy „Teologia polityczna‖ od stwierdzenia: „Wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej nauki o 

państwie to zsekularyzowane pojęcia teologiczne. Dowodzi tego nie tylko historyczna ewolucja tych pojęć, 

które zostały przeniesione z teologii do nauki o państwie [...], lecz świadczy o tym równiez ich systemowa 

struktura‖ [1, s. 61]. Schmitt nie uważał się zresztą za odkrywcę teologii politycznej i wskazywał na wielu 

dawniejszych myślicieli, dostrzegających strukturalne podobieństwo teologii i jurysprudencji: Roberto 

Bellarmino (1542–1621), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Louis Gabriel Ambroise, Vicomte de 

Bonald (1754–1840), czy Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas (1809–1853). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Wolfgang_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Wolfgang_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde
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Hanna Arendt początki tego typu refleksji odnajduje już u Platona. Pojawia się ona „w obrębie ściśle 

politycznej dyskusji, a mianowicie w Państwie, kiedy rozmowa dotyczy zakładania państw. Nowy, teologiczny bóg 

nie jest ani Bogiem żywym, ani bogiem filozofów, ani też pogańskim bóstwem; jest natomiast pewną dewizą 

polityczną, «miarą miar», a więc wzorcem, zgodnie z którym można zakładać nowe państwa i ustalać reguły 

postępowania dla pospólstwa‖ [1, s. 162]. W swoim pierwszym znaczeniu teologia ex definitione ma wymiar 

polityczny i służy „z jednej strony, legitymizacji opartego na rozumie porządku politycznego […], z drugiej zaś, 

egzekwowaniu zasad tego porządku od pospólstwa‖ [6, s. 177]. Refleksja antyczna najpóźniej w początkach I wieku 

przed Chrystusem wypracowała przy tym wyrażenie theologia politica na oznaczenie boskiego kultu publicznego. 

Zadaniem tak rozumianej teologii było tworzenie i obrona podtrzymującej państwo siły religii [6, s. 179]. 

Wyrażenia theologia politica (na oznaczenie boskiego porządku kultu publicznego) jako pierwszy użył 

prawdopodobnie stoik Panajtios z Rodos (185-110 przed Chr.), który też wprowadził, odnoszący się do sfery 

religijnej, trójpodział teologii na: mityczną (theologia mystica), fizyczną (theologia physica) albo naturalną 

(theologia naturalis) oraz polityczną albo obywatelską (theologia civilis). Pierwsza opowiada o bogach, i 

jest domeną poetów; druga naucza o tym, co bogowie sprawiają w świecie, i jest domeną filozofów, trzecia 

zawiera pouczenia o boskim porządku społeczeństwa i władzy, i została wynaleziona na użytek miasta. 

Dzieło Warrona znamy z wyczerpującej krytyki, jaką – w świetle eschatologii chrześcijańskiej – 

przeprowadził św. Augustyn (354-430) w „Państwie Bożym‖, gdzie napisał m.in.: „trzy teologie, które Grecy 

zwą mityczną, fizyczną i polityczną, (...) można po łacinie nazwać baśniową, naturalną i państwową. Otóż 

życia wiecznego nie należy spodziewać się ani od teologii baśniowej (...), ani od państwowej, której tamta (...) 

jest częścią składową i która okazuje się bardzo do baśniowej podobna lub nawet od niej gorsza‖ [2, s. 246]. 

Niektórzy komentatorzy widzą w tym fragmencie podjętą przez Św. Augustyn próbę całkowitego odcięcia 

„chrześcijańskiej teologii nie tylko od samej treści antycznej teologii politycznej, ale również od stosowanego na 

jej oznaczenie terminu, jako nazbyt obciążonego‖ [6, s. 180-181]. Podstawą tego rodzaju interpretacji mają być te 

miejsca Ewangelii, w kórych wcielony Bóg – Jezus Chrystus, nie pozwalał na polityczną interpretację swojej 

misji (J 6,14; Mt 20,20–28 lub Mk 10,35–45), wskazując na różną naturę porządków boskiego i politycznego 

(Mt 22,15–22; Mk 12,13–17 lub Łk 20,20–26). Chrześcijaństwo, wraz z zawartą w nim ideą sekularyzacji świata, 

zdawało się niejako wewnętrznie niekompatybilne z antyczną koncepcją teologii politycznej [5]. 

Tak daleko idące, kategoryczne twierdzenia wydają się jednak mieć bardzo wątłą podstawę. 

Zarysowany przez św. Augustyna wzór „państwa szczęśliwego‖ (imperium felix) dzięki przyjęciu obowiązku 

współdziałania z Kościołem w szerzeniu wiary katolickiej, dowodzi, że św. Augustyn odrzuca pogląd 

Warrona nie dlatego, że ten wskazuje potrzebę istnienia teologii politycznej, tylko dlatego, że jako poganin 

buduje ją na złym fundamencie fałszywej religii, przez co zamiast sprzyjać zbawieniu wiecznemu dusz 

obywateli państwa ziemskiego (civitas terrena), raczej ściąga ku temu nieusuwalną przeszkodę w postaci 

publicznego i systematycznego uprawiania bałwochwalstwa. A fakt, że św. Augustyn sam nie posługuje się 

w znaczeniu pozytywnym terminem teologia polityczna nie dowodzi niczego więcej, jak tylko 

prawdopodobnej intencji uniknięcia zamieszania z powodu uprzedniej krytyki błędnej teologii politycznej. 

Analogicznie, jak fakt nieobecności w Piśmie Świętym pojęcia „teologia‖ w ogóle (wprowadzonego przez 

Platona w „Państwie‖, i to w kontekście wyraźnie politycznym), nie uczynił niemożliwym teologii 

chrześcijańskiej ani przyswojenia sobie ostatecznie przez nią samego tego słowa. 

W rzeczywistości, teologia polityczna zawarta jest implicite w nauczaniu Magisterium Kościoła 

katolickiego na całej przestrzeni jego dziejów. Potwierdza to nieustanne domaganie się (osłabłe dopiero w dobie 

kryzysu katolickiej teologii politycznej od Vaticanum Secundum) od państwa respektowania prawa publicznego 

Kościoła i oddawania czci prawdziwemu Bogu. Stanowisko to wyraża tę samą intuicję, co stwierdzenia licznych 

świeckich myślicieli katolickich, jak François-René De Chateaubrianda, iż „bez religii polityka jest niczym‖, czy 

Juana Donoso Cortésa, iż na dnie każdej kwestii politycznej leży kwestia religijna. Z tym przekonaniem 

koresponduje również definicja współczesnego badacza teologii politycznej, Heinricha Meiera, według którego 

„jest ona teorią polityczną, doktryną polityczną albo określeniem stanowiska politycznego, zgodnie z którym sam 

teolog polityczny przyjmuje Objawienie Boga za najwyższy i ostateczny fundament‖ [7, s. 182]. 

Można jedynie postawić pytanie: dlaczego systematyczna teologia polityczna tak późno pojawiła się w 

łonie chrześcijaństwa? 

Nie jest to niczym dziwnym. Potwierdza to jedynie ogólną praktyką uściślania i definiowania prawd 

istniejących w kulturze odwiecznie. A które w określonym momencie historycznym, zagrożone pojawieniem się 

groźnego błędu w danej kwestii, domagają się pozytywnej, ortodoksyjnej redefinicji. Podobnie rzecz interpretował 

Eric Voegelin, który mówił o prawidłowości pojawiania się wielkiej myśli politycznej zawsze w sytuacji poważnego 

kryzysu instytucjonalnego oraz zamętu duchowego, jako odpowiedź na nie i drogowskaz ku przyszłości [8, s. 16]. 

Tak jak filozofie Platona i Arystotelesa były odpowiedzią na kryzys greckiej pólis, historiozofia św. Augustyna na 

upadek Cesarstwa Rzymskiego, a myśl kontrreformacyjna na rozdarcie jedności Kościoła i Christianitas przez 
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protestantyzm, tak samo teologia polityczna, we wszystkich swoich nurtach i odcieniach, stała się odpowiedzią na 

„schizmę‖ Oświecenia i Rewolucji, i dokonaną przez nie destrukcję Państwa Chrześcijańskiego. 

Czym zatem jest teologia polityczna? 

Taki proces przenoszenia pojęć, zdaniem Schmitta, w sposób modelowy dokonał się podczas 

tworzenia pojęcia suwerenności państwowej i teorii suwerenności narodu. Atrybuty, służące w teologii do 

określenia Boga, jego wszechwładzy i mocy stwórczej itd. (potestas absoluta, creatio ex nihilo, norma 

normans, potestas constituens…) zostały przeniesione częściowo na władzę państwową i jej posiadacza, 

częściowo na naród jako nośnik władzy politycznej, którzy tym samym weszli w posiadanie praw i 

właściwości przyznawanych przedtem tylko objawionemu Bogu chrześcijaństwa. 

Program teologii politycznej Schmitta nie ogranicza się jednak do stwierdzenia zależności między dwoma 

dziedzinami. Jej celem jest ukazanie nieprawomocności współczesnych systemów prawnych i państwowych. O 

ile monarchia czerpała swoją legitymizację z następstwa tronu, to współczesny system parlamentarny może być 

legalny wyłącznie na mocy formalnych zależności między ustanowieniami prawnymi. Teologia polityczna w 

wersji Schmitta jest zatem teorią legitymizacji władzy – legitymizacji poprzez powiązanie z religią i tradycją. 

Dlatego też kluczowe będzie w niej pojęcie suwerena – tego, który może zadecydować o zawieszeniu praw. 

Z kolei odpowiadając na zarzut, jakoby teologia podejmująca w swych rozważaniach kwestie polityczne 

staje się narzędziem ideologii czy propagandy, a zatem nadużyciem wiary, Schmitt wskazując nieuchronność 

politycznego „tła‖ sporów teologicznych (i vice versa), zauważa, że wymaganie, aby ortodoksyjni teolodzy 

unikali „zbrukania‖ się polityką, prowadziłoby do eskapistycznej „dezercji‖ chrześcijan ze świata. Ogólnie 

rzecz ujmując byłoby to sprzeczne z nakazem misyjności, obligującym Kościół i chrześcijan do budowania 

Społecznego Królestwa Chrystusa, i jednocześnie przyznaniem słuszności zarzutów formułowanych już przez 

Machiavellego i Rousseau, że chrześcijanie, mający swoją prawdziwą ojczyznę w Niebie, są nieuchronnie 

złymi obywatelami państwa ziemskiego, bo obojętnymi na jego pomyślność. 

Idąc dalej, Schmitt mianem teologii politycznej nazywa nie tylko takie teorie polityczne, które, jak 

jego własna, opierajа się na fundamencie teologii, ale też potrafi doszukać się „teologii politycznych‖ tam, 

gdzie radykalnie odrzuca się wszelką teologię. Zdaniem Schmitta wszelkie rozważania o polityce opierają się 

na pojęciach zapożyczonych i przeniesionych z teologii, jako formy i produkty „sekularyzacji‖. Teologia 

polityczna zdaniem Schmitta to swego rodzaju „integralna wiedza‖ o „metafizycznym jаdrze wszelkiej 

polityki‖, która dostarcza teoretycznej podstawy do zmagań, w ktуrych tylko wiara może stanąć do walki z 

wiarа – prawdziwa wiara naprzeciw niezliczonych postaci bałwochwalstwa. 

Inną koncepcję teologii politycznej odnajdziemy u Johanna Baptista Metza (1928). Sytuuje się ona w 

wyraźnej opozycji wobec jej tradycyjnej wersji. Metz jest przekonany, że „klasyczna‖ teologia polityczna w 

warunkach wspołczesnego społeczeństwa masowego w sposób nieunikniony nabiera cech restauracyjno-

decyzjonistycznych lub – jak w przypadku Carla Schmitta – wyraźnie decyzjonistycznych. Jego zdaniem 

dochodzi w niej w ten sposób do niebezpiecznej polityzacji chrześcijańskiego przesłania, które traci z oczu 

swój wymiar eschatologiczny. Chcąc odciąć się od takiego jej rozumienia, własna koncepcję Metz przedstawia 

jako „nową teologię polityczną‖, przeciwstawiajаcа się negatywnemu ddziaływaniu jej dotychczasowej formy, 

blokujаcej, jego zdaniem, politycznemu sensowi chrześcijaństwa dostęp do opinii publicznej. 

„Nowa teologia polityczna‖ nie ma być w ujęciu Metza konserwatywnie zorientowanа, odwołujaca się 

do regulatywnej idei „rzymskiego katolicyzmu jako politycznej formy‖ (Schmitt) teorią państwa, prawa lub 

społeczeństwa, lecz teologiа „z twarzа zwrуconа ku światu‖, „słowem Boga głoszonym w tych czasach‖[8, 

s. 9]. Kościół bowiem, stwierdza Metz, nie tylko nie może być wykorzystywany politycznie, lecz także sam 

nie powinien „realizować swych celów za pomocа metod i środków związanych z władzą polityczną. Jego 

zadaniem nie jest mianowicie potwierdzenie swej własnej egzystencji, lecz świadczenie przez całe dzieje 

świętości, otwartej dla wszystkich ludzi‖[8, s. 28]. 

Teologia polityczna w rozumieniu Metza powołana jest zatem przede wszystkim do tego, by ująć na 

nowo relacje pomiędzy religiа a społeczeństwem, pomiędzy Kościołem a społeczną opinią publiczną, 

pomiędzy wiarа eschatologiczną a praktyką społeczną. Nowe ujęcie tej relacji polegać ma w pierwszym 

rzędzie na refleksji krytyczno–wyzwoleńczej, na pozbawionej reakcyjnego resentymentu krytyce społeczno–

politycznej, wymierzonej przeciwko tym historycznie ukształtowanym stosunkom społecznym oraz ich 

ideologicznym racjonalizacjom, które stajа na drodze społecznej emancypacji wiary. 

Oczywiście stanowiska Schmitta i Metza, choć dla naszych rozważań ważne, nie wyczerpują jednak 

wszystkie możliwe rozumienia teologii politycznej. Jest ich o wiele więcej w zależności od zdefiniowania jej 

przedmiotu, jak również kontekstów religijnych i światopoglądowych w których ona się pojawia. Dla naszych 

potrzeb niech wystarczy typologia, którą zaproponował konstytucjonalista Ernst-Wolfgang Böckenförde [3,  

s. 304–306], wyróżniający trzy znaczenia teologii politycznej, tj. instytucjonalne, apelatywne i jurysdyczne. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Wolfgang_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde
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Zadanie i cele, którymi kieruje się Kościół mają naturę przede wszystkim religijno-teologiczną. 

Kościół nie jest rzeczystością polityczną. Dlatego nie kieruje się celami politycznymi i nie zajmuje 

stanowiska w sporach politycznych. Głosi on prawdę Chrystusa, tajmenicę Jego odkupienia i mówi o ich 

oddziaływaniu na człowieka. Ale z tego też powodu misja Kościoła ma (również) charakter polityczny. 

Prawda Chrystusa jest również prawdą dla człowieka i o człowieku – o godności, o prawie do wolności i 

stanowienia. A te zagadnienia mają bez wątpienia charakter polityczny. Stąd też wypływa nieustająca 

aktualność zagadnień omawianych w ramach teologii politycznej. 

Ważne jest by Kościół podejmując tematy z pogranicza religii i polityki, czynił to świadom swych 

zadań, ale także ograniczeń, jakie wynikają z jego natury. Kościół musi musi podjąć próbę systematyzacji 

dwóch podstawowych podmiotów: sfery zbawienia i sfery historycznego, doczesnego świata człowieka. 

Musi on uznać także autonomiczność sfery polityki przy jednoczesnym sceptycyzmie, co do wystarczalności 

celów, którymi ta sfera się rządzi. Jest to zadanie przyszłości. 
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Summary 

o. Adam Dobrzyński OP 

 

Рolitical theology as employed reflection over the sociopolitical life 

The paper analyses a potential relationship between religion and politics in the context of the christian 

religion. The basic question is: how is it at all possible to combine different approaches towards fundamental 

issues into one? And what is it actually all about? 

The aim of the paper is to show the complexity as well as significance of research into the relations 

between politics and religion. The paper is devoted to the importance of the religious factor in political 

science research. Because in the Church‘s social teaching, politics appears as prudent actions for the 

common good. Detailed discussion will embrace works by Carla Schmitta, Johanna Baptista Metza, Ernsta-

Wolfganga Böckenförde. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАПИ РИМСЬКОГО ІВАНА ПАВЛА ІІ ЯК ШЛЯХ ДО ПРИМИРЕННЯ І 

ДІАЛОГУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 

 

У статті висвітлюється візит Папи римського Івана Павла ІІ 23-27 червня 2001 року в 

Україну, зміст його проповідей перед різними верствами населення України, бачення Святішим 

Отцем майбутнього українського народу у колі вільних народів світу.  

Ключові слова: екуменізм, Церква,  держава, християнські цінності, людина,  політика, логіка 

Євангелія, беатифікація, заповіти Папи. 

 

Актуальність проблематики візиту Папи римського Івана Павла ІІ в Україну полягає у 

поширенні та зміцненні взаємин між церквою і державою, активізації участі християн у політичному 

житті суспільства, вивченні досвіду Римо-католицької церкви у цьому процесі. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Wolfgang_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst-Wolfgang_B%C3%B6ckenf%C3%B6rde
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Метою статті є висвітлення процесу візиту Папи римського Івана Павла ІІ в Україну, 

екуменічного діалогу церков, оцінок його українським суспільством та народами світу. 

У десяту річницю незалежності український народ вітав на своїй землі ―паломника миру і 

любові‖, голову мільярдної католицької спільноти світу, Верховного апостола Петра, Святішого Отця 

Папу Івана Павла ІІ. Приїзд Папи Івана Павла ІІ в Україну відкрив новітню сторінку історії 

українського народу, Української греко-католицької та Римо-католицької церков. 

Ця подія стала предметом зацікавлення політиків і релігієзнавців, укладачів курсу «Політологія 

релігії», які переосмислюють візит Папи Івана Павла ІІ з різних точок зору – духовних, ідейних, 

політичних та економічних, адже візит збудив до активного релігійного й політичного життя широкі 

верстви населення України та направив їх у русло екуменічного діалогу. 

Приїзд Папи римського в Україну не був випадковим, а готувався усім ходом історичного розвитку 

українського народу і відбувся у світлі попередніх величавих ювілеїв, які стрімко наблизили візит 

Понтифіка. Це були Марійські свята 1984 р., які Україна святкувала у «катакомбах» УГКЦ, а українці 

діаспори своїми відзначеннями заявили світові, що вони з тієї країни, де плекається культ Божої Матері, а 

також ювілеї 1000-ліття хрещення України, 400-ліття Берестейської унії, 2000-ліття народження Христа. 

Папа Іван Павло ІІ був третім римським архієреєм, що вступив на українську землю, який це 

зробив добровільно. Слід згадати, що у першому тисячолітті до кримських каменоломень Римською 

імперією були вислані переслідувані папи Климент І і Мартин І [4, с. 268]. Зустрічаючи Папу, тодішній 

Президент України Леонід Кучма сказав: ―Візит Папи Івана Павла ІІ потрібен Україні та українському 

народові. Україна потребує візиту Папи Івана ІІ, щоб послухати його проповідей‖ [15, с. 241]. 

Іван Павло ІІ прибув в Україну як голова держави Ватикан, голова Вселенської церкви, як 

перший Папа-слов‘янин. Народився Іван Павло 1920 р. у м. Вадовиці в Польщі. Навчався у Краківській 

семінарії, потім у Римі. 1946 р. отримав священиче рукоположення. З 1954 р. професор, далі єпископ. У 

1962–1965 рр. учасник ІІ Ватиканського собору, з 1964 р. архієпископ Краківський, а через три роки 

кардинал. 16 жовтня 1978 р. став 264 Папою римським. За чверть століття відвідав понад 130 країн 

світу, де своїм моральним авторитетом обнадіював народи Європи, поневолені Радянським Союзом, 

серед яких найбільшою жертвою була Україна та Українська греко-католицька церква. Іван Павло ІІ 

сприяв розгортанню політичних подій у Польщі на чолі з ―Солідарністю‖, які отримали своє 

продовження під час перебудовного періоду у СРСР та призвели до його розвалу. Він натхненно 

змінював парадигми світових взаємин періоду ―холодної війни‖, шукав зближення з релігіями, яким 

католицизм у часи Середньовіччя оголошував війну, та просив пробачення за вчинені церквою 

помилки. Його активність не всім подобалася. Як наслідок, 13 травня 1981 р. його важко поранив 

терорист Агджа. Папа йому пробачив і як філософ сказав: ―… хтось провадив ту кулю‖ [6, с. 157]. 

Іван Павло ІІ постійно наголошував «про активну присутність християн у суспільному світі». 

Значення терміну «відокремлення» Церкви від держави далеке від того, якого йому надали 

тоталітарні режими. Навпаки, Церква і держава, учив Папа, повинні плекати здорову співпрацю, 

зважаючи на обставини часу і місце. У ХХ ст. тоталітаризм вчинив багато зла, щоб «світ перестав 

вірити і відмовився від Христа». У роздумах про «Стосунки між Церквою і державою» Папа писав: 

«На кінець століття, а заразом і тисячоліття ці руйнівні сили ослабли, але залишили за собою велике 

спустошення. Це спустошення свідомості призвело до нищівних наслідків у царині моралі: і 

особистої, і сімейної, а також у царині суспільної етики. Тут для Церкви відкривається велике поле 

праці. І євангельські жнива у сучасному світі воістину великі. Треба лиш попросити Господа – і 

попросити наполегливо – послати робітників на ці жнива, які очікують свого часу» [6, с. 124]. 

Сповідуючи місійні завдання Церкви у конкретному суспільстві на території конкретної держави, 

Святіший Отець, не зважаючи на глибоку старість, поспішив на Україну. Прибувши 23 червня 2001 р. у 

Бориспільський аеропорт, Папа виступив з промовою, в якій проголосив християнські істини. Говорив, 

щоб спогад про минуле України не гальмував її поступу уперед на шляху до вдосконалення. 

Покладаючись на любов, з Божою допомогою можна перетворити світ. Згадав про ―бич ХХ століття‖ – 

війни, голодомори, стихійні лиха, трагедії, завдані тоталітарним комуністичним режимом. При цьому 

зауважив, що ―розпад СРСР був не виключно людський хід подій‖ і ―важливо не розчарувати 

сподівань, які пульсують у серцях стількох людей, а понад усе молоді‖ [3, с. 243]. 

Понтифік закликав сприяти розквіту ―нового справжнього гуманізму‖, який виявив у своїй поезії 

Тарас Шевченко: ―... врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі!‖. Виступ 

Папи в аеропорту справив велике позитивне враження на присутніх. Народна артистка України Ніна 

Матвієнко у своєму інтерв‘ю газеті ―День‖ заявила: ―Думаю, що ця людина хоче об‘єднати нас у любові. 

Усі його дії спрямовані на те, щоб ми жили у мирі. Коли він стояв на колінах, цілував українську землю і 

просив пробачення в аеропорту Бориспіль після прильоту в Київ – це не гра, не театр‖ [8]. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 53 

У відповідь на привітання Папи Президент Л. Кучма висловив думку, що перебування 

Святішого Отця ―на українській землі стане ще однією цеглиною у побудові об‘єднаної Європи‖. 

Президент наголосив, що незалежна Україна довго йшла до зустрічі з Папою: ―Знадобилося чимало 

часу для того, щоб консолідація суспільства, зміцнення його громадянських, демократичних засад 

привели нас до сьогоднішньої події‖ [12, с. 244]. Україна є тією землею, на якій рясно лилася кров за 

Христову віру. Особливо ця земля була скривавлена у трагічному ХХ столітті. Маючи історичний 

досвід з недавнього минулого, ми спільними зусиллями повинні поглибити відповідальність за долю 

планети. Леонід Кучма висловив надію, що Папа буде задоволений від гостинності та щедрості 

українського народу, і побажав плідного візиту. 

Позитивно на візит Папи відгукнувся Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. У слові на 

зустрічі з Папою він сказав наступне: «Вперше в історії мирна нога Глави Римо-Католицької Церкви 

стає на українську землю, де в минулому точилася боротьба між православними і католиками. Світ 

шанує Вас як Папу миротворця, який намагається лікувати рани як на тілі церковнім, так і всього 

людства, намагається примирити те, що з погляду людського розуму є непримиренним» [11, с. 255]. 

Патріарх говорив, що візиту Папи в Україну найбільше боїться Московський патріархат з 

причини прозелітизму. «Ми віримо, – продовжив Святіший, – що Ваше перебування в Україні не має 

нічого спільного з прозелітизмом, а навпаки сприятиме примиренню між православними і 

католиками та утвердженню Християнської любові. (…). Могутній потенціал Римо-Католицької 

Церкви разом з духовністю Православної Церкви і соціальним служінням протестантських церков 

могли би відновити християнський дух у християнстві, щоб воно, як сіль, не втратило своєї якості і 

історія не викинула його на потоптання» [11, с. 255]. 

Патріарх Філарет побажав Папі успіхів у візиті в Україну. Тими ж днями Блаженніший в 

інтерв‘ю «Фактам» телевізійної програми ІСТV відверто заявив, що в негативному сприйнятті 

Української Православної Церкви Московського Патріархату більше чистої політики, ніж віри: 

«Найголовнішою проблемою є відчуження моралі в європейській цивілізації, тому що мораль і 

духовність упали дуже низько. Отже, наше завдання полягає в тому, щоб не ворогували християни 

між собою, а об‘єднувалися і тим самим сприяли цьому відродженню».  

Того ж дня увечері Папа римський і український Президент зустрілися у Маріїнському палаці з 

політиками, діячами культури, науки та підприємництва. Під час розмови Л. Кучма поєднав візит 

Папи з об‘єктивними політичними, економічними і соціальними проблемами України перехідного 

періоду. ―Наш обов‘язок і завдання, – говорив Президент, – повернути людям віру в добро, 

справедливість, честь і порядність. Духовно-релігійна самоідентифікація завжди була для українців 

однією з чільних ознак і складових державотворення‖ [9, с. 247]. 

Україна є мирною державою і продовжує сповідувати віковічні цінності. У державі діють понад 

100 різних релігійних конфесій і вона з кожною веде діалог через структури релігійних організацій і 

Всеукраїнської ради церков. Україна стала батьківщиною багатьох християнських ―подвижників 

благочестя‖ і може пишатися їх багатою духовною спадщиною. Ці якості, без сумніву, допоможуть 

українському народові жити в мирі і побудувати ―цивілізацію любові‖ [9, с. 247]. 

У слові-відповіді у Маріїнському палаці Іван Павло ІІ зупинився на філософській категорії 

Любові й нагадав слова філософа Григорія Сковороди: ―Усе минає, тільки любов зостається. Усе 

минає, але не Бог і не любов‖. На жаль, людина європейського континенту, маючи вільний вибір, не 

завжди хотіла були вірною євангельським цінностям. Як наслідок, зазнала надзвичайно великого горя 

і спустошень. Лише наприкінці ХХ століття Україна стала незалежною мирним і безкровним 

способом. Папа закликав до сповідування євангельських цінностей. Як пастир Католицької Церкви 

Папа високо оцінив Конституцію України і той факт, що в її преамбулі пригадується 

―відповідальність перед Богом‖ і по-сковородинівськи запрошував шукати шляхів до людини, щоб 

вивести її з ―глухих кутів непримиренності та ненависті‖ [14, с. 249]. Понтифік пригадав вислів князя 

Володимира Мономаха: ―Не дайте сильним губити людину‖. 

У ХХ столітті тоталітарні режими зліквідували сув‘язь поколінь і три головні принципи 

співіснування людської цивілізації, - як признання божественної влади, пошану до гідності людини і 

обов‘язок користуватися владою в ім‘я кожного члена суспільства. ―Заперечення Бога, – говорив 

Папа, - не вчинило людину більш вільною. Навпаки, виставило її на різні форми невільництва (...) до 

рівня жорстокої і пригноблюючої сили‖. У цьому контексті Папа звертався до політичних діячів 

―чинити опір спокусі використати владу в особистих чи групових інтересах‖ [14, с. 249]. 

Діячів культури Папа закликав використовувати творчий потенціал спадщини минулого з 

―надбанням сучасності‖, а науковців – технічні можливості наукового процесу поєднувати з 

―незмінними етичними цінностями‖ [14, с. 249]. Промисловців і підприємців просив дивитися на 
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людину не як на прибуток, а як на мету працювати з нею легально та справедливо. Людство вступило у 

третє тисячоліття, яке позначене швидкими і радикальними змінами у напрямку глобалізації. І кожна 

людина повинна робити свій внесок для загального добра. У цій святій справі поруч з людиною завжди 

буде католицька церква і Святіший Отець, що молитиметься за повноту благодатей для кожного з них. 

Наступного дня Іван Павло ІІ брав участь у візантійській та латинській літургіях і двічі 

виступив з проповідями, в яких проголосив відому євангельську істину: ―Щоб усі були одно!‖. У 

виступі говорилось про потребу ―будувати рідну хату‖, цю ідею любив пригадувати митрополит 

Андрей Шептицький. Папа висловив побажання, щоб Україна ―продовжувала живитись ідеалами 

особистої суспільної і церковної моралі‖. Від самих початків заснування християнства скільки 

свідчень святості відомо на цій землі, – наголошував понтифік, – Дніпро став ―Йорданом України‖, 

світлом української держави. Святий Володимир прийняв хрещення від місіонерів з 

Константинополя, який перебував у єдності з Апостольським престолом. Скільки народу 

постраждало за віру Христову і своїм кровопролиттям вони стали насінням нових християн. 

Папа звернувся до Покровительки українського народу Божої Матері, щоб і далі вказувала шлях 

українським християнам. Щоб українці ніколи не втрачали своєї ідентичності, яку вони отримали при 

хрещенні Київської держави. Основною думкою Івана Павла ІІ про духовний аспект сучасного життя 

був його вислів: ―Свобода без істини - шлях до егоїзму‖. В умовах трансформації та циклічних криз усі 

варіанти життя людства матеріалізуються. Матеріалізм має багато вимірів. Нині десакралізація, 

орієнтованість на масове споживання, неокосмополітизм веде до нищення людського в людині. 

Основним кредо Папи у таких умовах є навчитися любити. Має настати істина не так розуму, як духу. 

Релігія і традиція мають повернути собі панівне становище у світі. Понтифік переконував, що оптимізм 

християнства переможе. У документі католицької церкви ―Сіяння істини‖ стверджується, що ―істина 

плекає і формує свободу людини. Люди, які відчувають вічність, є морально добрими. Папа закликав 

людство вчитися відчувати вічність та істину і тоді ―правда визволить кожного з вас‖. 

Перебуваючи у Києві, Святіший Отець Папа Іван Павло ІІ, крім офіційної програми, у третій 

день візиту відвідав Бабин Яр, де протягом восьми хвилин молився перед пам‘ятником жертвам 

нацизму, страченим українцям, євреям і представникам інших націй. Приблизно за 1 км від Собору 

Святої Софії Папа повернув до новозбудованого храму Отців-Василіян на Львівській площі. Там його 

зустріли священики чину Василія Великого та кілька братів. Папа тут також клякнув і кілька хвилин 

молився, поблагословив храм і роздав присутнім вервиці. Ці надзвичайно короткі хвилини 

відвідування стали історичними для греко-католиків Києва. 

Наступного дня понтифік відбув до центра Галичини – Львова, осередку українського католицизму, 

каталізатора національно-визвольних змагань. Варто згадати, що Іван Павло ІІ спричинився до активізації 

українських греко-католиків та остаточної легалізації УГКЦ за радянських часів. 

Папа нагадав молоді про Десять Божих Заповідей, що Бог є один і не повинен бути замінений 

―фальшивими божками‖. ―Божа краса, - продовжував Папа, - врятує світ (...). Природа є однією великою 

книжкою, у якій ми завжди з новим подивом можемо розшукувати слова божественної краси!‖ [2, с. 288]. 

Цінні думки висловив Папа про історію як ―діалог з Богом‖ і дорогу взаємопізнання та майбутнє 

України, яка залежатиме від молоді. У сьогоднішньому світі, який захитався в моральних основах та 

хаосу, компасом мають стати Десять Божих Заповідей. Хто його практикуватиме, змушений буде іти 

проти течії. Хай ніхто не переходить від неволі комуністичного режиму до неволі споживацтва. Папа 

закликав вірити своїй Батьківщині, з довір‘ям залишатись у ній, не довірятись облудному мареві 

―легкого щастя за кордоном‖. І далі: ―Тут потрібно талантів, якими ви багаті, потрібно для майбутнього 

вашої землі, що має таке славне минуле‖ [2, с. 289]. Майбутнє України залежить від молоді. Україна 

потребує жіночих і чоловічих зусиль, ―які б віддали себе на служіння суспільству (...). Такою є логіка 

Євангелія, але це також є логіка, завдяки якій зростає цивілізоване суспільство‖ [2, с. 289]. 

Під час візантійської літургії у Львові Іван Павло ІІ беатифікував (оголосив блаженними. – Н.М.) 

29 осіб: 26 українців греко-католиків, одного греко-католика з Мукачівської єпархії, одного російського 

католика східного обряду і римо-католика. Слід згадати, що Київська Церква у період свого 

становлення сама проголошувала святих. Серед них княгиню Ольгу, князя Володимира, засновників 

Печерської лаври Антонія і Теодосія, братів Бориса і Гліба. Вселенська Церква визнала святим 

мучеником архієпископа Полоцького Йосафата Кунцевича 1643 р. блаженним, а 1867 р. – святим. 

Завдячуючи Іванові Павлові ІІ вселенське блаженство отримали 13 українців – Пратулинських 

мучеників, розстріляних російськими військами на Холмщині 1874 р.  Беатифікація римським 

понтифіком мучеників за християнську і національну ідею була не випадковою. Ще в період існування 

радянської політичної системи Папа співчував українському народові у його терпіннях за Віру і 
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Церкву. Як геніальний поет і філософ він висловив глибоку й щиру думку: ―Україно! Скільки 

мучеників проходило і проходять Тобою, попід Золоті Ворота, Вкраїно мого подиву‖ [7, с. 304]. 

Ці та інші особи завдяки благословенню Папи Івана Павла ІІ стали святими для помісної 

Української Греко-Католицької Церкви. Їхні імена внесені до церковних календарів, з них написані 

ікони, біля яких читаються молитви та ставляться свічки. 

Беатифікуючи українських мучеників за Христову віру, Папа зупинився на далекоглядній і 

ґрунтовній пастирській діяльності митрополита Андрея Шептицького, «справа беатифікації якого 

ведеться і сподіваємось, одного дня побачити його у славі Святих». Понтифік наголосив: «Треба 

зробити належне посилання на його героїчну апостольську діяльність, щоб зрозуміти по-людському 

незрозумілу живучість Української Греко-католицької Церкви у темні роки переслідування [9, с. 291]. 

Папа Римський згадав, що і сам був свідком «апокаліпсису» середини ХХ ст. Пам'ять про мучеників 

Христа ніколи не повинна втрачатися, а навпаки, з кожним роком осявати в ореолі християнської слави. 

Мученицька кров ставатиме «знаком надії для прийдешніх поколінь», адже «вони показали, що любов є 

сильнішою смерті». Українське мучеництво стало екуменічним, а жертва життєвою наукою для кожного 

українця. Українські мученики за віру, державу і народ своїм подвижництвом учитимуть усіх заповідям 

любові. Водночас Папа застеріг, що протягом останніх сторіч у середовищі східного слов‘янства 

нагромадилося багато стереотипів мислення, взаємних образ і нетерпимості. Єдиним порятунком від 

вериг цього тягаря буде взаємне прощення і забуття за нанесені болі душі і серцю людини. 

Швидко спливав час найціннішого візиту найбільшого авторитету світу в Україну. Відчувалося, 

що Божа Благодать запанувала у червневі дні між людьми у нашій державі. Перемагаючи фізичну 

неміч, Папа Іван Павло ІІ довершував в Україні свій земний подвиг і прощався з Україною. У його 

прощальному слові, здавалося, до народу промовляв сам Бог: ―Дякую тобі, Україно, що оборонила 

Європу своєю невтомною боротьбою проти загарбницьких орд (...). Хоч болять ще незагоєні жахливі 

рани, отримані протягом нескінченних років пригноблення, ти, український Народе, з довір‘ям дивись у 

майбутнє (...). Християни, зрештою, знають, що вони є дійсно складовою частиною Української Нації, 

внаслідок тисячолітньої історії. Але нею вони є сьогодні, насамперед силою хрещення крові, яке вони 

отримали протягом жахливих переслідувань ХХ століття (...). Молю Всемогутнього Бога, щоб 

благословив тебе, український Народе, і щоб зцілив усі твої рани. Його велика любов нехай наповнить 

твоє серце і нехай провадить тебе у третє тисячоліття християнства до нового майбутнього‖ [15, с. 312]. 

Прощаючись з Україною, Папа Іван Павло ІІ висловив їй свій Заповіт: «Українці, в родючу 

землю ваших традицій заглиблюється коріння вашого майбутнього! Разом зможете його будувати; 

разом зможете вийти назустріч викликам сучасності, натхненні тими спільними ідеалами, які 

становлять незглядну спадщину вашої минулої недавньої історії. Спільним є посланництво; нехай же 

спільним будуть і зусилля всього українського народу!» [15, с. 312]. 

Папа закликав український народ наполегливо і одностайно знаходити своє істинне коріння, 

ставати на шлях реформ, дати можливість усім сповідувати власну віру, культуру в рамках 

національних ідентичностей. Папа бачив Україну майбутнього повноправним членом Європи у 

рамках союзу від Атлантичного океану до Уральських гір. Церква щоб співпрацювала з державою у 

служінні культурі, політиці, економіці, сім‘ї, щоб усюди поважали основні принципи, від яких 

залежить доля людини та цивілізації [15, с. 312]. Запорукою українського поступу Папа називав 

«єдність та злагоду», які є «таємницею миру та умов справжнього й стабільного соціального 

прогресу. Завдяки цій взаємодії намірів і дій Україна, батьківщина віри та діалогу зможе побачити 

визнаною свою гідність у колі інших Народів» [15, с. 312]. 

Підсумовуючи духовне та історичне значення візиту Папи Івана Павла ІІ в Україну, відзначимо, 

що приїзд Святішого став духовним надбанням українського народу, великим кроком на шляху 

зміцнення нашої національної свідомості. Відправа Святішим Отцем Святої літургії за візантійським 

обрядом увійшли в нашу історію як великий крок на шляху до зміцнення української державності і 

кристалізації християнства в Україні. 

Завдячуючи візиту Івана Павла ІІ багато народів світу поглибили свої знання про Україну як 

спадкоємицю Київської Русі і відмовились від ототожнення цього слова з Росією. Своїм наголосом 

Понтифік перекреслив зазіхання сусідів на український життєвий і духовний спадок, запропонував 

Україні духовну і моральну програму, якою українці повинні керуватись у третьому тисячолітті, 

очищуючись від неволі зла і споживництва, прямуючи до Божої правди. Візит продемонстрував 

європейський вибір нашої держави. Країни Європейського Союзу, без сумніву, після цього візиту 

почали уважніше придивлятися до України. 

Серед інтелектуальної еліти візит Папи збудив бажання творити відповідні економічні і духовні 

програми, спрямовані на відчуття європейської приналежності України. Християни різних конфесій в 
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Україні мали нагоду задуматися над екуменічними проблемами людства, над тим, що їх об‘єднує, а 

не роз‘єднує. Візит Понтифіка збагатив український народ певними знаннями правильної і об‘єктивної 

історії, які дають позитивні плоди у нашому сьогоденні. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ 

 

У цій статті представлене вивчення соціально-політичної міфології в політичному процесі як 

виявлення факторних властивостей міфу на підставі конкретного історичного матеріалу і на 

тривалих відрізках часу. Метою дослідження є всебічне висвітлення особливостей створення та 

функціонування соціальних міфів у політичному процесі сьогодення в контексті сучасних теоретико-

методологічних викладок.  

Ключові слова: міф, міфологія, соціальна міфотворчість, політичний процес, політична 

доктрина 

 

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що комплекс соціально політичних міфів виступає 

важливим показником стану політичної культури суспільства в цілому. На сучасному етапі важливого 
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значення в її сутності все більше набувають універсальні, загальнолюдські ідеї й цінності, які створюють 

певний цивілізаційний фон, у порівнянні з яким коректується структура і зміст ідейного забезпечення 

сучасних політичних процесів у різних державах. Проте не вони, в остаточному підсумку, визначають 

специфіку розвитку національного політичного процесу. В більшій мірі згадана специфіка визначена 

масивом так званих соціально-міфологічних уявлень про політичну реальність, які створюють неповторне 

історичне і національне забарвлення політичної культури та її своєрідну внутрішню якість. 

Саме міфологічно-стереотипне сприйняття масовою свідомістю політичних реалій обумовлює 

варіативність політичних процесів у різних цивілізаційних системах, і, часто, їхню непрогностичність 

суворими засобами політичної науки. Це пов‘язано з тим, що факт політичного життя однієї і тієї ж 

формальної конфігурації (наприклад, поява демократичного політичного інституту або ініційована 

державною владою реформа), будучи включеним у соціально-міфологічний контекст певної 

цивілізаційної системи, часом сприймається й оцінюється різними суспільствами досить протилежно. 

Для політичної науки важливо мати власний, відображаючий специфіку її предмета і методу, ракурс 

аналізу ідейного забезпечення політичного процесу. На сучасному етапі стосовно політико-міфологічної 

проблематики такий специфічний теоретичний підхід відсутній. Загальні характеристики суджень про 

особливості міфологічної форми свідомості висвітлювали М. Еліаде, Л. Леві-Брюль, Дж. Кемпбел,  

К. Хюбнер, Р. Барт, К. Леві-Строс, К.-Г. Юнг, А. Лосєв [1–15], добре відомі широкому колу фахівців. 

Метою нашого дослідження є всебічне висвітлення особливостей створення та функціонування 

соціальних міфів у політичному процесі сьогодення в контексті сучасних теоретико-методологічних 

викладок. 

До основних завдань дослідження відносимо наступне: 

1. Вивчення застосування форм соціально політичної міфології в політичному процесі. 

2. Виявлення факторних властивостей міфу в різні історичні періоди. 

3. Аналіз особливостей створення та функціонування соціальних міфів у сучасних 

політичних процесах. 

Екскурс в історію формування властивостей філолософсько-культурологічного теоретичного 

досвіду опису соціально-політичної міфотворчості дозволяє уявити з чим має справу сучасний дослідник-

політолог: з властивостями міфу як об‘єктивним науково-вивіреним фактом або ж з деякою 

історіографічною науковою традицією визначення цих властивостей? Від цього залежить його ставлення 

до тих труднощів, які виявляються при спробі застосування класичного тлумачення сутності соціально-

політичного міфу до розв‘язання конкретних політологічних аналітичних завдань. Насамперед при 

такому підході порушується єдність методологічної підстави аналізу. Якщо припустити, що вченого 

цікавить місце міфологічного фактора політичного процесу серед інших факторів (економічного, 

етноконфесійного, геополітичного тощо), то в цьому випадку він змушений відступати від раціонального 

тлумачення інших факторів і обмежуватися загальнофілософськими міркуваннями про містичні 

властивості міфу. Інакше кажучи, він повинен пояснити причину такого виборкового відношення масової 

свідомості до інформації, коли одна її частина сприймається на раціональному рівні, а інша, політична – 

на ірраціональному. Або він повинен шукати раціональне пояснення тим соціальним потребам, які 

задовольняє міф і, отже, самому міфу, тобто, віддаючи формальну данину визнання фундаментальним 

теоретичним викладкам з арсеналу європейської науки і, оснащуючи свій науковий текст посиланнями на 

авторитети, мислити суворо в рамках прикладних міфотворчих технологій. 

Судження про помилкову та ірраціональну природу соціально-політичної міфотворчості 

генерують у суспільстві небезпечні завищені надії на здатність науки витиснути міф з політичного 

процесу, надати політичному життю «вірних» обрисів [1, с. 24]. На ґрунті подібних очікувань стало 

популярним в 90-і рр. ХХ ст. гасло «деміфологізації» ідеологічної сфери. Спроби його реалізації в 

науці та практичній політиці привели сучасне українське суспільство до втрати універсальних 

консолідуючих ідейних орієнтирів. Для політичної ж науки це обернулося втратою деякої частки 

суспільної довіри й затребуваності в порівнянні з політтехнологіями. 

Ще одна перешкода, що виникає при використанні традиційної наукової оцінки соціальної 

міфотворчості – це неминучі розриви предметного поля дослідження. Вони виникають, наприклад, 

при спробі побудови цілісного політико-міфологічного виміру вітчизняного політичного процесу. 

Цілі епохи політичного розвитку держави й суспільства (Середньовіччя і більша частина імперської 

історії), ряд явищ суспільно-політичного життя (міфологічно мотивовані способи відповідного 

насильства суспільства над політичною владою, політична ідентичність діючих у політичному 

процесі соціальних груп) залишаються без уваги фахівців з політичної міфології. 

Що стосується сучасної політичної міфології, то вона як предмет аналізу, стає взагалі 

трудновловимою. Проголошуючи ту або іншу політичну ідею або цінність «міфом», тобто ідеєю 
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(цінністю) помилковою й ірраціональною, дослідникові майже неможливо дотриматися точності 

використання понятійного апарату і межі між суворою науковістю аналізу та ідеологічно-

публіцистичною полемікою. Те, що для однієї політичної сили є безсумнівною істиною, для її 

політичних супротивників буде не більш, ніж міфом, який використовується для завоювання симпатій 

електорату. Як, наприклад, однозначно кваліфікувати привнесену ззовні в пострадянський політичний 

простір тезу про «демократичний вибір українців» або про «ринкову демократію» у випадку, якщо 

передбачається їх інкорпорація в ідеологічну доктрину і потрібна широка суспільна підтримка цих 

ідей? Крім того, фіксація проявів активності політичних міфів лише в кризових фазах політичного 

процесу залишає відкритим питання про долю політичних міфів у періоди його стабільного перебігу. 

Проблемою, відповідно, стає значущість для політичної науки історичного факту як такого [14, с. 31]. 

У результаті, фахівець-політолог нерідко виявляється втягненим у конфлікт власних 

методологічних установок. Реальний перебіг подій вказує на здатність соціальної міфології 

еволюціонувати та бути конструктивним діючим початком політичного процесу, а сформована наукова 

традиція спонукує вважати міфом тільки те, що має певну (часто поверхневу) подібність з стародавніми 

еталонами соціальної міфотворчості, казкову атрибутику і деструктивну спрямованість у контексті 

впливу на політичне життя. Такі аналогії здатні розбудити почуття сучасного обивателя («Які ми 

безвихідно дикі!»), але вони споконвічно ігнорують реальні специфічні властивості просторово-

часового континіуму, в який вписана та або інша національна соціально-політична міфологія [12]. 

Відповідно й політична міфотворчість сучасних соціумів постає як природний розвиток і 

вдосконалення історично вивіреного та національно своєрідного, оптимального способу поведінки з 

соціально значущою інформацією [13, с. 25]. В такому ракурсі зв‘язок сучасної міфотворчості з її 

архаїчними прототипами виглядає більш природним і доступним науковому аналізу. Відмітним є те, 

що вивчення політичної міфології в її історичному ракурсі означає вихід на розв‘язання деяких 

методологічних проблем у суміжних сферах сучасної політичної науки. 

Відслідковуючи, як політична ідея або доктрина ситуативно озвучувалася в історичних текстах, 

можна віднайти в ній той стійкий блок соціально значущої інформації, який був цікавий суспільству з 

погляду довгострокових потреб його політичного побуту. Блок, який ним (цим суспільством – О.Д.) 

оберігався і відтворювався і, відповідно, активно піддавався стереотипізації в формі символів, 

традиційних обрядових дій і ідеологічних настанов. Таким чином за допомогою аналізу міфологічної 

складової політичної ідеї, або цілої доктрини, або ж конкретної соціальної дії стає можливою наукова 

конкретизація питань зв‘язку об‘єктивних і суб‘єктивних засад перебігу політичного процесу. 

Безплідність зусиль вітчизняних теоретиків зі стимулювання політичного процесу в сучасній 

Україні за рахунок конструювання нової та перспективної національно-державної ідеології 

споконвічно багато в чому визначена їхньою неуважністю до історичної конкретики, тобто до 

фактичної (а не змодельованої свідомістю теоретика) соціокультурної адаптованості ідей, цінностей, 

які мають властивості політичних міфів. Вихід з кола теоретичних і прикладних суперечок у 

дослідницькій процедурі, на нашу думку, вбачається в розробці власне політологічної теорії 

соціально-політичного міфогенезу, що дозволяє конструювати наскрізний соціально-міфологічний 

вимір політичних процесів різного рівня й масштабу. Вирішення поставленого завдання є 

наближенням до демістифікованого, раціонального наукового розуміння факторних властивостей 

політичної міфотворчості в політичному процесі та до досягнення комплексності політологічного 

аналізу її властивостей. Комплексність дослідження може бути досягнута швидше саме за рахунок 

виходу на багаторівневу структуру аналізу (міф як категорія науки, як універсальний феномен 

свідомості і як історична реальність), що відповідає реальній багаторівневій структурі побутування в 

соціумі соціально-політичної міфології, ніж за рахунок простого солідаризування з різними 

авторитетними теоретичними концепціями, як це нерідко має місце в наукових публікаціях. 

Слово «міф» у перекладі із грецької означає розповідь, переказ, тобто певний текст, форму 

зберігання інформації зі специфічними характеристиками. Ця загальна характеристика дуже мало дає для 

політологічної оцінки предмету аналізу. Залишається нез‘ясованість у ключовому вихідному моменті: 

якою є природа тексту – раціональною чи ірраціональною і, відповідно, яке місце повинно бути відведене 

міфу в політичному процесі? Чи є він перешкодою для політичного процесу (і в цій якості виступає його 

фактором) або ж він виконує позитивну функцію стимулятора й стабілізатора цього процесу? 

Визнання міфу явищем раціональним або ірраціональним впливає на загальну оцінку соціальної 

міфотворчості як процесу. Якщо міф є ірраціональною розумовою діяльністю, то творчий початок цієї 

діяльності, як своєрідного «соціального інстинкту», повинен бути невеликим. Яким би політично активним і 

творчо налаштованим не був індивід, динаміка його міфологічного комплексу буде визначатися 

ірраціональними факторами (архетипами, ілюзіями), які не піддаються раціональному контролю і 
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вдосконаленню [7, с. 82]. Якщо ж міф виступає процесом раціональної інтелектуальної діяльності 

(забезпечує свідому участь людини в політичному житті), тоді можливим видається визнання активного 

творчого начала в міфотворчості й пошук зв‘язку між динамікою політичного процесу і динамікою 

міфотворчості. Під свідомою участю в політичному житті розуміють ситуацію, коли людина керується 

раціональними науковими міркуваннями, науково обґрунтованими цілями [2, с. 106]. Самі ж учасники 

політичної дії можуть (і найчастіше так і є) сприймати ті або інші міфологеми як найбільш раціональне 

керівництво до дії. Ця ситуація добре помітна на прикладі сучасних виборчих кампаній, в яких особистий 

імідж претендента на виборну посаду (а імідж – це спроектований на особистість комплекс міфологем) 

виявляється більш важливим за будь-яку наукову аргументацію його політичних цілей. 

У такому випадку дійсно з‘являється можливість розуміння політичного міфу як приватного 

напрямку соціальної активності в загальній структурі політичного процесу. Вивчення сучасних джерел, 

які містять політичну інформацію, насамперед наукових і публіцистичних, переконує, що міф серед 

науково й ідеологічно обґрунтованих політичних ідей, символів, суспільних думок, а іноді й у синтезі з 

ними, продовжує своє побутування в соціально-політичних структурах сучасної цивілізації. В такому 

поєднанні він багато втрачає від колишньої барвистості архаїчного міфу, але зберігає з ним внутрішнє 

якісне й функціональне споріднення. Момент функціонального споріднення полягає в тому, що 

політичний компонент був присутній і в архаїчній міфології, але, ніби в прихованій формі [10]. 

У певному випадку зробити однозначний вибір на користь того чи іншого визначення міфу дуже 

складно. Наприклад, те, що в радянський час іменували «буржуазною ідеологією», сьогодні позначають 

поняттям «загальнолюдські цінності», а саму «наукову» із всіх ідеологій – «пролетарську» – називають 

«міфом» [4, с. 72]. Хоча в цьому випадку змістовні та структурні характеристики об‘єкта аналізу за 

минулі десятиліття змінилися не настільки принципово. Зосередження тільки на структурному і 

змістовному аспекті політичної інформації заважає простежити зміну її статусу, що виникає з характеру 

залучення до політичного процесу або зі ставлення самого суспільства до неї. 

Спробу провести комплексний аналіз цих понятійних інверсій здійснив петербурзький дослідник-

політолог В. Гуторов, який справедливо відзначив ключовий проблемний момент: усвідомлення 

більшістю сучасних фахівців анахронічності й неефективності колишнього, властивого радянській 

науці, розуміння ідеології як «певної універсальної ідеї або світогляду, що відображають єдину систему 

поглядів або певний суспільний устрій» [4, с. 73] поставило їх у положення вибору варіантів з великого 

спектру модерністських і постмодерністських тлумачень змісту ідеології та інтерпретацій її зв‘язків з 

іншими формами суспільної інтелектуальної активності. Від того, для яких потреб необхідна 

суспільству та еліті дана політична інформація, й яким чином воно має намір її використовувати в 

політичній грі, залежить і точність вибору кваліфікуючої політологічної термінології. Схема акцентує 

момент згаданого суспільного настрою на варіативне використання однієї й тієї ж інформації в різних 

політичних ситуаціях [11, с. 136]. Можна уявити, що в міру розгортання в часі й просторі політичного 

процесу відбувається деяка якісна еволюція суспільних відносин до його інформаційного компонента. 

Суспільство прагне максимально зберегти корисну для нього політичну інформацію й, заради зручності 

її трансляції з покоління в покоління, використовує відпрацьований у рамках ранньої («класичної») 

міфології спосіб стереотипізації. Його зміст полягає в тому, що деяка частина корисної для суспільства 

інформації виключається зі сфери можливого критичного аналізу й стає стійким фундаментом 

соціального буття. Споконвічне призначення міфології якраз полягало в тому, щоб створювати загальні 

координати положення соціуму в системі світобудови [5, с. 9]. 

На новому, політичному етапі дослідним шляхом та співвіднесенням нових моментів 

політичного побуту з історичною спадщиною соціуму, для ідей, понять, норм політичної поведінки 

формується певний рівень інформаційного наповнення. Такий рівень, котрий є принципово достатнім 

для всіх учасників політичної гри, виконує роль її вихідної умови, створює координати положення і 

лінії зв‘язку учасників політичного процесу. 

Пропонована схема дозволяє досить органічно погодити політологічну характеристику феномену 

політичної міфології з філософськими й культурологічними напрацюваннями з соціальної міфології, з їх 

фактурою та методологією. Політичний міф постає у вигляді певного етапу еволюції соціальної 

міфотворчості, специфіка якого є лише похідною від специфіки політичного стану суспільства. Тому 

видається доцільним вести мову про політичний міф як стереотип, організований за принципом 

достатності для учасників політичного процесу, закладеної в ньому інформації про політичну реальність у 

її минулому, сучасному і майбутньому станах. Стереотип, що має, в силу залучення до політичного 

процесу, підвищене емоційне навантаження, яке змінює його (що часто виглядає як народження або 

згасання міфу) залежно від властивостей і потреб конкретного етапу політичного процесу. 
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Міфологія як оптимальний спосіб ідейної адаптації соціуму до впливів ззовні на його 

повсякденний побут, винайдений ще в додержавний період, застосовується і для виправдання нових 

відносин, які привносяться в суспільну практику політичною елітою (часто іноплемінною або 

орієнтованою в мисленні й поведінці на іноцивілізаційні зразки) [3, с. 28]. Багаторазово повторений у 

політичній практиці певний набір стереотипних суджень і понять, мотивацій активності стає 

інформаційним наповненням політичної традиції. Якщо емоційно-оцінне відношення до політичних 

стереотипів у суспільній групі або соціумі в цілому сполучається з деяким позитивним результатом 

практичного застосування, то вони набувають сенсу цінності, яку суспільство всіляко оберігає від 

замахів ззовні й зсередини, обставляючи системою заохочень і покарань, синтезуючи із сакральними 

цінностями і погоджуючи з активністю політичних інститутів [6, с. 154]. Виникає уявлення про 

«непорушні» соціально-політичні цінності (підвалини суспільного і державного порядку), які 

визначають поведінку всіх фігур політичної гри на рівні цивілізаційної специфіки. В руслі вивчення 

традиції та обґрунтування її суспільно-політичної цінності створюється наукова доктрина (науковий 

ракурс бачення проблеми) або ідеологічна схема (ракурс, у якому бачать ситуацію політичні інститути). 

Розмежування понять «ідеологія» і «міф» повинно враховувати два моменти: динаміку суспільних 

відносин до ідеї, надання їй певного політичного статусу і форми й наявність у будь-якій ідеологічній 

системі ідей більш ранньої за часом формування міфологічної основи. Тієї групи ідей і образів, заради 

виправдання якої, власне, й вноситься в ідеологію момент науковості та системності, і яка спонукує 

суспільство бачити в більш-менш відвернених ідеологічних схемах те, що відповідає його щоденним 

життєвим потребам і робить суспільство підвладним ідеологічному впливу. Інакше кажучи, в ракурсі 

аналізу динаміки політико-міфологічної складової ідейного забезпечення політичного процесу 

ідеологізація міфу настільки ж природна, як і міфологізація ідеології. Тому що складовою частиною 

ідеологічної системи стають ті соціальні міфи, підвищення статусу яких до ідеологічності потребують 

політичні інститути, які шукають шляхи контролю над масовою свідомістю. І в цьому випадку 

справедливим є твердження, що «будь-яка ідеологія за своєю основою – міфологічна» [8, с. 139]. 

При цьому, на кожному наступному витку політичного процесу, як наслідок співіснування в ньому 

різних форм і рівнів участі суб‘єктів у політиці, зберігається «генна» залежність різних станів і форм його 

ідейного забезпечення від вихідного способу перетворення інформації – стереотипізації [13, с. 29]. 

Стереотипи конструюють фундамент ідеології та наукової доктрини та надають сучасного розуміння 

традиціям давнини. В соціумі з розвинутою політичною системою, всі ці стани і форми виявляються 

одночасно затребуваними. Таким чином, у засадах кожного ідейного новоутворення, яке включає 

соціальні стереотипи, зберігається успадкований елемент міфологічно скомпонованої інформації. 

У властивості міфу як способу поведінки з інформацією, таким чином, дійсно простежується 

момент раціональної соціокультурної тотальності. Це – не тотальність міфу в філософському 

розумінні, присутність міфу скрізь і у всьому, витиснення міфом всіх інших мотивацій активності 

соціуму і перемога ірраціональності в масовій свідомості [9, с. 282]. Це і не техніка міфотворчості в 

сучасному політико-технологічному розумінні. Це історично обумовлена «генетична» 

взаємозалежність становлення способів і форм ідейної мотивації політичного процесу [13, с. 30]. З 

огляду на вимогу наукової суворості понятійного апарату, робота з вивчення інформаційних 

характеристик політичного простору в цей час виконується переважно PR-технологами, які є менш 

педантичними в дотриманні формальних вимог науковості в поведінці з фактами. 

Можна зазначити, що така характеристика лише наголошує на тій обставині, що деякі 

стереотипні судження або ідеї, і засновані на них форми соціальної поведінки, становили й 

становлять для суспільства стійкий інтерес саме у своїй політико-міфологічній якості. І в цій якості 

вони здатні конструктивно впливати на рух політичного процесу. Зазначені вище обставини 

(становлення певної традиції відношення до міфу і методологічні наслідки її домінування в науці) 

дозволяють зробити висновок, що проблема теоретичного осмислення феномену соціально-

політичної міфотворчості не є для політичної науки закритою або раз і назавжди вирішеною. В 

даному дослідженні представлені можливості одного з ракурсів вивчення активності соціально-

політичної міфології в політичному процесі, який має на увазі виявлення факторних властивостей 

міфу на основі конкретного історичного матеріалу і на тривалих відрізках часу. 
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Summary 

Oksana Dokash  

 

Conceptual principles of social mythology  

In this research possibilities are presented one of foreshortenings of study of activity of socio-political 

mythology in a political process which means the exposure of factor properties of myth on the basis of 

concrete historical material and on the protracted spans of time. Comprehensive illumination of features of 

creation and functioning of social myths is the purpose of our article in the political process of сьогодення in 

the context of modern theoretical-methodological expositions.  
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ЕТНОРЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

Стаття присвячена проблемі етнорелігійної ідентичності, яка активізувалася в сучасному світі, а 

тому потребує перегляду застарілих визначень і з’ясування умов її збереження. 

Ключові слова: ідентичність, тожсамість, етнорелігійна спільнота, європейськість, 

українськість. 

 

Вступ. Ідентичність, ідентифікація – поняття, які останніми роками є чи не найбільш 

актуальними і поширеними у нашому вжитку. Ідентифікація – це процес, ґрунтований на потребі 

людини або спільноти самовизначитись у цьому світі, ототожнити себе з якоюсь громадою, віднайти 

своє місце як індивіда і як представника якоїсь спільноти серед інших людей. У різних людей і 

народів він відбувається за унікальними сценаріями, з різною тривалістю, складністю, глибиною. Але 

мета таких ідентифікаційних пошуків одна: з‘ясувати «Хто я» або «Хто ми».  

Складні і неоднозначні процеси в сфері самовизначення особи та спільноти, народів і держав 

ініціюють потребу переосмислити здійснений у свій час інтелектуальний штурм проблеми. 

Література, що з‘явилася на хвилі так званої Весни народів або національних трагедій після І і ІІ 

світових воєн чи в контексті масового звільнення народів світу від колоніального рабства, 

залишається міцним теоретичним фундаментом для сучасних рефлексій, які актуалізовані багатьма 

обставинами. Найочевиднішою є вибух наприкінці 20 – початку 21 ст. етнорелігійних маніфестацій, 

що пов‘язані з ідентифікаційними процесами, яких зазнала Югославія і Радянський Союз. Розвал цих 

імперій і руйнування десятиліттями формованої інтернаціональної і безрелігійної спільності народів з 

необхідністю поставили завдання зрозуміти, що лежить в основі ідеологізованої й альтернативної - 

http://www.psylib.org.ua/books/%20losew03/index.htm
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/46594
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культурної моделі ідентичності. Не менш важливими для осмислення над проблемам ідентичностей 

виявилися загальноєвропейські об‘єднавчі процеси, коли виникла практична потреба визначити, хто 

належить, хто може належати і хто буде належати до ЄС. 

Ось чому таким своєчасним бачиться завдання розібратися в наявних дефініціях ідентичності, 

зокрема етнорелігійної, з тим, щоб помислити можливість або необхідність її збереження. 

Результати. Термін ,,етнорелігійний‖ впевнено існує в етнології і релігієзнавстві вже декілька 

десятків років. Він використовується, коли мовиться про якусь етнічну групу, члени якої об‘єднані 

спільним релігійним підґрунтям чи походженням. Етнорелігійні спільноти визначають свою етнічну 

ідентичність, базуючись не тільки на генетичній спадкоємності або релігійній належності, але частіше 

всього через комбінування обох підстав [1]. По сьогодні збереглося чимало таких етнорелігійних 

спільнот у світі. Відомі, зокрема, православні гагаузи у Туреччині, іранці-багаї в багатьох країнах світу, 

парси-зороастрійці в Індії, мусульмани-палестинці в Ізраїлі, сикхи в Індії та діаспорі. Класичним 

прикладом етнорелігійності можна вважати єврейський народ, який вважають найбільш відомою 

етнорелігійною спільнотою, за етнічним або релігійним кодом якої пізнається конкретна група людей. 

Крім етнорелігійних меншин, де базовим все таки постає етнічний чинник, існують релігійні, 

зокрема католицькі громади, які вважають свою віросповідність частиною своєї етнічності. Пригадаємо 

Гоанських католиків в Індії, які є своєрідним змішуванням, сумішшю місцевого населення західного 

узбережжя Індії конкані і португальських колоністів, що прибули в Індію на початку 16 ст. [2]. 

Можна навести приклади й інших більш чи менш відомих етнорелігійних спільнот, які включають 

релігійну належність до комбінованої етнічної ідентичності: самарітани, парси, ассирійці, курди, мароніти, 

боснійці, копти, аміші та інші. Оригінальним етнорелігійним утворенням в Україні можна вважати караїмів 

і кримчаків. Останній всеукраїнський перепис населення 2001 року виявив скіфів, сарматів, хазарів, слов‘ян, 

чия етнічна ідентичність, виражена в такий спосіб, мала б утримувати і релігійну складову. 

Поняття ідентичності достатньо повно відрефлексоване в науці, яка виділяє різні її види, зокрема 

культурну, етнічну, релігійну тощо. Однак і досі не існує єдиної дефініції, якою б покривалося явище 

тожсамості, що пов‘язано не тільки із багатозначністю базових понять, але й із різними дисциплінарними 

підходами до поняття. Можна дискутувати, які ознаки маркують ідентичність, але вона неодмінно 

пов‘язана, з одного боку, із чуттям належності, подібності, схожості, а з іншого- з чуттям окремішності, 

інакшості щодо чужих етносів, релігій, культур. Ідентичність – це не стільки даний природою стан 

суб‘єкта, і навіть не відчуття чи самоусвідомлення останнього, скільки результат креативного 

конструювання значень, які впливають на суб‘єкт, організовують його дії та ідеї [5, с.39–65]. 

Статична концепція ідентичності, де остання постає незмінною сукупністю певних елементів, 

символів, втрачає свою привабливість, адже не враховує ситуацій криз, травмування, змін 

ідентичностей. В свідомості сучасної людини утвердилася думка, що ідентифікація – це відчуття 

належності до якоїсь спільноти [6, с.78]. У такому визначенні закладений результативний, а не 

процесуальний аспект самовизначення. Запровадження Й.Г.Гердером у 18 ст. поняття належності, що 

з часом переросло у поняття-концепцію ідентифікації, сформувало таку пасивність терміну. На нашу 

думку, ідентифікація, етнічна чи етнорелігійна, не обмежується відчуттям або усвідомленням 

належності до етнічної чи етнорелігійної спільноти. В ідентифікації треба бачити і сам процес 

набуття етнічності, віднайдення себе як носія певної етнічності серед інших носіїв інших етнічностей. 

Суть ідентичності розкривається не стільки через аналіз її складників та зовнішніх ознак, скільки 

через динаміку і діалог. Ідентичність – це боротьба і перемога певних сутностей, які примхливо 

з‘єднуються в процесі ідентифікації. Таємниця тожсамості в тому, що для різних суб‘єктів діють різні 

критерії для самовизначення: комусь це кров, комусь місце, іншому мова або звичаї, а комусь свідоме 

ототожнення себе з певною етнорелігійною спільнотою. «Стабільною і єдиною ідентичність людини не 

буває», – зазначає О.Гнатюк [5, с.51], оскільки сучасна людина постійно опиняється перед викликами 

формування нових ідентичностей, конструювання нових спільнотних ознак, які дають можливість 

класифікувати дану спільноту як окремішню сукупність індивідів і не тільки за національністю чи 

релігійною належністю, але й за професією, за місцем народження, за регіоном проживання тощо. 

Зацікавлення проблемою української ідентичності спричинено необхідністю спільнотного та 

індивідуального самовизначення в Україні після отримання нею незалежності. Питання тожсамості 

виникають усякий раз в історії країни, коли змінюється її статус і місце в геополітичному просторі. З 

Україною таке відбувалося не раз. ―Забута‖ (особливо в радянські часи) етнорелігійна тема після 

багаторічного замовчування починає артикулюватися, хоча до рівня сучасного зарубіжного 

теоретизування українські вчені тільки підходять. 

Зініційована книгою англійського етнолога ―Національна ідентичність‖ дискусія в українському 

суспільстві триває. Е.Сміт виявив цікаві закономірності в етнічних процесах Європи, Америки, інших 
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континентів. Вивчаючи Європу, він побачив, що етнічне начало наростає з Заходу на Схід, тобто 

посилюється ступінь ―етнізації‖ населення, його культурно-мовна своєрідність, етнічна 

відособленість, збільшується роль етнонаціонального елементу в суспільному житті і державно-

політичному устрої [9, с.38–50]. Спираючись на висновки західних авторитетів, вітчизняні 

дослідники прагнуть переосмислити і власні реалії. Так, ними відзначено, що трансформація 

етнічності (зміна її фаз) дещо відстає від світових стандартів. Відповідаючи на ідентифікаційні 

питання, європеєць частіше всього назве свою громадянську належність – країну проживання. 

Українці все ще під «українцем» розуміють своє етнічне походження, що не можна не вважати 

кроком уперед, адже донедавна мовилося про місце проживання (―ми – чернігівські‖) або конфесійну 

належність (―ми – православні‖). Зафіксована відмова від національного зумовлена свідомим 

витісненням або заміщенням етнічного релігійним і територіальним. 1917 рік національне і релігійне 

подавив класовим, витіснивши і перше, і друге на периферію суспільної та індивідуальної свідомості. 

Пізніше, і це відзначає більшість сучасних дослідників, в умовах формування, за словами 

Ю.В.Бромлея, метаетнічної спільності – радянський народ, передбачалося і наднаціональна 

свідомість, й інтегрований генетичний тип «совєтської людини». 

Епоха перебудови, яка призвела до спалаху національної самосвідомості, розпаду 

багатонаціональної держави, зняла табу на етнічні і релігійні ідентифікації. Етнічність, ставши 

елементом політичної боротьби, фундаментом для побудови національнх держав, складовою 

релігійного відродження, культурного підйому, почала активно культивуватися, а отже й вивчатися. 

Вітчизняні вчені зацікавилися суттю феномена, формами прояву, історією його формування, 

умовами, які сприяють або зміцненню, або розмиванню ідентичності, а особливо – сучасним її 

станом. Плідними на цьому полі виявилися праці етнологів і політологів, філософів і культурологів 

(В.Євтух, В.Ігнатов, Л.Кресіна, В.Лісовий, О.Нельга, М.Обушний, В.Пазенок, Б.Попов, Ю.Римаренко, 

М.Степіко, С.Суглобін, В.Філонов, Л.Шкляр, О.Штоквіш, М.Шульга та ін.). Визначивши, що таке 

ідентичність, особистісна і спільнотна, науковці зводили її до подібності або тотожності чи самості. 

Німецький філософ Ю.Хабермас визначав ідентичність Я як «своєрідну здатність дієздатних 

суб‘єктів, що користуються мовою, залишатися тотожними самим до себе навіть при глибоких змінах 

структури особистості, якими вони відповідають на суперечливі ситуації» [9, с.10]. З часом виникла 

потреба удосконалити і розвити розуміння ідентичності. В ній почали бачити інтегрованість людини і 

суспільства, їх здатність до усвідомлення своєї самототожності. Під ідентичністю бачили і «цінності, 

категорії, символи, знаки і світогляди, конструйовані людьми для усвідомлення і визначення ними 

свого місця у світі». Серед різних видів ідентичності виокремлювалися культурна, етнічна та 

національна, релігійна або етнорелгійна ідентичність. 

Повертаючись до самовизначення українців, треба зазначити, що в певних історичних періодах 

релігійна ідентичність виявляється значно сильнішою, ніж етнічна, що особливо актуально для 

історичної України. Релігійний фактор в історії нашої країни, як аргументовано продемонстрували 

українські релігієзнавці (А.Глушак, В.Єленський, С.Здіорук, М.Кашуба, М.Кирюшко, А.Колодний, 

П.Кралюк, Г.Надтока, О.Недавня, М.Рибачук, О.Саган, Н.Стоколос, О.Шуба, О.Уткін, Л.Филипович, 

П.Яроцький та ін), мав неабияке значення в формуванні національної культури і етносвідомості. Так, 

на думку Л.Нагорної, поява уніатства і наступна ―церковна полеміка між православними й уніатами 

сприяла усвідомленню давнього походження й ідентичності ―руського народу‖… Саме під впливом 

цієї полеміки з‘являється відчуття єдності Руси як особливої спільноти‖ [7, c.48]. 

Процес ідентифікації українців надзвичайно ускладнений внаслідок історичного розділення 

етносу кордонами декількох держав (польсько-литовської, московської, угорської, румуно-волоської, 

польської, австро-угорської тощо). Це породжує деякий песимізм щодо можливості такого 

самовизначення, оскільки етнічна самосвідомість українців суперечлива. З одного боку, українці 

нібито й відчувають свою єдність, а з іншого – включення до різних культур заважає їм завершити 

етнічну консолідацію, а відтак й усвідомити її [11, с.9]. 

Однак, незважаючи на всі труднощі і завдяки живій і постійній взаємодії релігії і нації, в результаті 

якої формується історично і функціонує багатовекторно етноконфесійна свідомість, етноконфесійні 

інституції та відносини, кристалізується специфічна культурна ідентичність українського народу, кожний 

представник якого через свій релігієвибір і свідомо обрану належність до певного етносу вписується або 

не вписується в соціальну реальність багатоетнічного і полірелігійного світу, – вважають автори 

колективної монографії ―Релігія і нація в суспільному житті України і світу‖ [8, с.248]. 

Україна ніколи не мала цілісного уявлення про себе. Поділена між різними державами, існуючи 

в чужих політичних контекстах і геостратегічних очікуваннях, українці так і не усвідомили себе як 

якась єдина етнорелігійна спільнота. Етнорелігійна максима у вигляді формули «православний 
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українець» існувала не як реальність, а як бажаний ідеал: коли наші пращури були православними 

(період Київської Русі), то тоді ще не були українцями. А коли постали українцями, то православна 

гомогенність була втрачена, а та, що претендувала на православність, була не нашою, українською, а 

візантійсько-московською. А тим більше зараз, після 70 років цілеспрямованого знищення 

ідентичності, і не тільки українсько-православної, а будь-якої етнічної чи релігійної. В радянський 

час однаково знищувалася католицька належність поляків, греко-католицькість українців, 

іудейськість євреїв чи мусульманськість татар. З 1991 року постала потреба все це відновити або 

сформувати заново, оскільки втративши старі ідентичності, народ перебував в активному пошуці 

альтернативних. Тут усі згадали про своє етнічне походження і релігійні традиції. 

Нині не тільки Україна, але й весь світ у питаннях своєї ідентичності стоїть перед певними 

небезпеками її втрати або зміни. Постає питання: як зберегти ті ідентичності, які складають 

багатоманітний світ культурних, у т.ч. і етнорелігійних, спільнот? Ця тема є дуже актуальною не 

тільки для недавно посталої незалежної держави, а й для країн єдиної Європи, яка занепокоєна 

збереженням культурної ідентичності, своєрідності кожного народу, що увійшов до Європейського 

союзу, бо жодний з них не збирається втрачати національну самобутність. 

 Є необхідність тверезо подивитися на процеси глобалізації, які наполеглево демонізуються і 

зводяться лише до неминучих загроз існуючому світові, його сформованій конфігурації, полюсів 

впливу і влади. Вважається, що цей процес зведе на ніщо культурну самобутність народів, у 

результаті чого ті втратять свою унікальність, оригінальність, неповторність, а весь світ 

перетвориться на уніфіковану масу людей без специфічних і відмінних мов, культур, традицій тощо. 

Зникне культурне розмаїття світу, він стане одноманітним, сірим, малопривабливим. 

Відомо, що існуючі етнорелігійні спільноти, які склалися в стійкі культурні системи у 18–19 ст. 

у формі націй та їх держав, з чіткою етнічною і релігійною визначеністю, в силу глобалізації світу і 

міграції його населення зазнають впливу іноетнорелігійних груп (французи-католики в Китаї чи 

індуси-індійці у Великобританії), що не бажають адаптуватися до автохтонної більшості і прагнуть 

зберегти себе як етнорелігійна меншина у полікультурному середовищі, яке, власне, і формується 

завдяки існуванню таких меншин. Такі меншини, навіть не будучи об‘єднаними у якісь товариства чи 

партії, а виступаючи сумою окремих індивідів, не можуть розчинитися серед расово – чи етнічно 

іншої спільноти, вони зовнішньо виділяються на фоні всіх інших людей, несучи собою інформацію не 

тільки про своє інорасове чи іноетнічне походження, але й про іншу релігію і культуру. Все це 

збільшує вірогідність міжкультурних комунікацій сучасних етнорелігійних комплексів. 

Візьмемо до уваги, що людство активно повертає собі пам‘ять про історичні взаємозв‘язки 

різних народів та їх релігій, які стали основою багатьох сучасних націй та держав. Знайомство із 

своїм походженням і віднаходження там багатоетнічної, а отже в багаторелігійної кореневої системи, 

формує терпиме ставлення до інших релігійних систем, до інших народів, бо велика вірогідність того, 

що в тобі тече не тільки кров твоїх усвідомлених етнічних предків, але й тих, хто випадає з неї. У 

багатоьох європейців, не кажучи вже про українців, ознаки монголоїдної раси, а аборигени Австралії 

все більше нагадують класичний британський тип. 

Більш зрозумілим для нас є 20 століття, яке стало революцією у зміні етнорелігійного типу 

окремих країн, регіонів, частин світу. Великобританія мало схожа на англосаксонський острів і нагадує 

лоскутну ковдру, яка відрізняється не тільки кольором, але й формами, малюнком. Триколірна Франція 

давно вже не новина, коріного француза і не побачиш вулицями Парижу: великий і білий – 

американець, високий і чорний – алжирець чи марокканець. Іспанська Барселона нагадує Вавилон, куди 

з‘їхалися не тільки гонимі бідою пакистанці чи афганці, але й євреї, палестинці, китайці (гонконгці), 

таїландці. Сьогодні «європеєць» звучить уже не так визначено, як ще чверть століття тому. На 

ідентифікаційний статус європейця претендує не так культурний тип людини, яка народжена в Європі, 

вихована на європейській культурі, володіє однією з європейських мов, знаходиться в полі тяжіння 

християнської традиції, скільки той, хто живе – постійно чи тимчасово – в Європі, тобто не сутнісні 

характеристики впливають на статус європейця, а зовнішні, географічні – місце проживання. Крім того, 

європейцями себе вважають новоєвропейці – і чехи, і поляки, і румуни, а претендують українці, 

білоруси, молдовани, населення європейської частини РФ та інші. Виникає питання: європеєць – це 

етнорелігійна чи географічна спільнота, що є обов‘язковим для того, щоб бути віднесеним до 

європейця? Чи самодостатнім є самовизначення, місце проживання? 

Не стало новиною для сучасників і те, що традиційні етнорелігійні спільноти контактують, з 

одного боку, з такими ж традиційними, але іншими етногрупами, які знаходяться в меншості, тим не 

менш мають таку ж тривалу історію, традиції і силу, і результатом цієї взаємодії є розмивання вже 

існуючих спільностей за рахунок переходу певної частини представників однієї спільноти в іншу. Так 
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буває: людина була німцем і протестантом, а з прийняттям ісламу почала себе ідентифікувати з 

турком-мусульманином. Хоча зрозуміло, що релігійну належність змінити легше, ніж етнічну; 

зберігаються достатьно спаєні ідентичності, наприклад, сикхи, відокремити віру від етнічного 

походження неможливо. Яку стратегію треба обрати в цій ситуації? Зберігати і сегрегазувати 

традиційні спільноти, забороняючи іновпливи, обмежуючи мігрантські потоки, міжетнічні шлюби чи 

навпаки – закаляти ці етнорелігійні большини постійними провакаціями з боку меншин, урівнюючи 

їх у правах, надаючи останнім додатковий державний захист, фінансові та інші преференції. 

Крім того, стабільні анклави постають перед необхідністю адекватної відповіді на виклики 

безетнічного (космополітичного) і безрелігійного або невнятнорелігійного середовища (просто 

християнин), яке заявляє, що ні етнічна, ні релігійна належність не мають ніякого сенсу: всі ми люди 

Планети, космічні істоти, Бог один. Як бути із співітчизниками, які не виховуються в патріотичному 

дусі, готові батьківщину продати за долар, орієнтованих на матеріальне благополуччя, спонукаючи 

уряди дбати тільки про їхні животи, а не голови і душі. Від цього залежать освітні технології, виховні 

програми, майбутнє держави, яка не може прогнозувати своє майбутнє на мігрантах. 

Нарешті, міксованість культур, релігій, традицій, світоглядів, змішані шлюби, іншими словами 

неконтрольована свобода небезпечна втратою самого поняття культури, яка при всій її поліфонічності і 

багатовимірності має мати монолітне ядро. Без такого ядра культура втрачає свою цілісність, і людина 

такої культури також стає дисперсною. Вона не може в собі збалансовано утримувати характеристики 

усіх генетичних складових, бути одночасно і французом, і німцем, чи італійцем й іспанцем. Вона 

завжди постає перед вибором, що покласти в основу свої ідентичності, а вже потім за рахунок яких 

складових доповнювати її в процесі творення останньої. Сьогодні важко народитися і прожити в одній 

етнорелігійній визначеності. Багато соблазнів, безліч пропозицій, множинність виборів. У людини є 

можливість мандрувати від однієї до іншої ідентичності, вона весь час у дорогі, в мандрах, з бажанням 

якимога більше побачити, пізнати. І не завжди на момент зупинки від втоми вона збагне, а де її дім, де її 

пристанище, де їй найзатишніше. Виходить, і нового не набув, і старе втратив. 

Більшість європейських народів, національна ідентифікація яких завершилася ще в епоху 

буржуазних революцій, нині у зв‘язку із могутніми міграційними потоками та євроінтеграційними 

процесами намагається по-новому визначити свою тотожність. З одного боку, відбувається 

усвідомлення себе як спільноти, яка давно означена в певному етно-культурному просторі, але зазнає 

активних втручань, інокультурних впливів різноманітних елементів (расових, етнічних, мовних і 

релігійних) і тому вимушена враховувати і включати нові складники до усталених національних 

спільнот. З іншого, державні нації постали перед викликом міжнародної спільнотності, в межах якої 

потрібно визначити свою зовнішню належність як загальноєвропейську. Але навіть ті з них, що 

проголосували за членство в Європейському Союзі, досить неоднозначно сприймають нову 

ідентичність, протестуючи проти спроб знищити або послабити статус своєї унікальності. Не тільки 

суспільство й суспільні групи, але й людина як особистість, як носій певного світогляду, як 

представник якогось етносу, як віруюча тієї або іншої конфесії не бажає приносити свою специфіку в 

жертву уявним (міфічним) спільнотам. Грецький архієпископ Христодоулос в одній зі своїх промов 

підкреслював: "Ми насамперед є греками і православними, і лише потім – європейцями". 

На відміну від більшості європейців, які намагаються знайти гармонію між своєю мікро- і 

макроідентичністю, народи колишніх радянських республік, у т.ч. й українці, розриваються між 

втраченою макро – (радянською) і ненабутою мікро – (національною) тотожностями. 

Самовизначення більшості пострадянських народів, у силу свідомо зруйнованого, а тому ослабленого 

почуття національного, збіглося за часом з орієнтаційними пошуками у світі макропріоритетів. Для 

українців це озвучено як проєвропейський або проросійський дискурс розвитку. Проголошена 

багатовекторність зовнішньої політики болісно відбивається на економічному й соціальному статусі 

України. Ще більш складною є сфера культури й духовності, що переживає такі трагедії й кризи, що 

невідомо, чи будуть коли-небудь ці цивілізаційні розлами подолані. 

Останні президентські (2010) і парламентські (2006) вибори в Україні продемонстрували, що 

українське суспільство не є однорідним у своєму цивілізаційному виборі. Досить живучою (особливо 

серед мешканців Східної й Південної частини України) виявилася пам'ять про братерство слов'янських 

народів, про їхнє історичне минуле. За результатами соцопитування, проведеного Українським центром 

економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова 22–29 вересня 2006 р., 45,6% українців 

підтримують пріоритетність розвитку відносин з Росією, 30% – із країнами Європейського Союзу. 

Майже половина опитаних вважає, що Україні варто приєднатися до ЄС, а 31,9% дотримуються 

протилежної точки зору [3]. Ці дані підтверджуються опитуваннями 2006 року центру "Демократичні 

ініціативи": за вступ у ЄС проголосувало б 54% громадян України [4]. Але часто українське розуміння 
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своєї ідентичності – європейської або спільнослов'янської – обмежено земним бажанням позбутися 

життєвих негод, бідності, невпорядкованості, непевності за рахунок чужих, а не своїх власних ресурсів. 

Висновки. Збіг (тотожність) національносності й релігійності усе більше втрачається в силу 

самого процесу розмивання національного й релігійного. Історичні нації епохи модерну, які 

базувалися на сильному етнічному началі, перетворюються в постмодерні багатоетнічні сукупності 

людей, будучи лише політично об'єднаними в рамках сучасної держави й існуючими в основному в 

нашій свідомості (уявними, по Б.Андерсону). Те ж стосується й релігійності, що стає усе менш 

конфесійно означеною і воцерковленою та все більше синкретичною й неінституалізованою. Але 

процесів етнорелігійної ідентифікації ніхто не в силі відмінити. З кожним наступним поколінням 

життя формулюватиме свої запитання і виклики, які мають бути достойно помислені. 
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КУЛЬТУРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА РОЛЬ РЕЛІГІЇ В ЇЇ ФОРМУВАННІ 

 

У статті досліджуються особливості впливу релігії на процес культурної соціалізації 

особистості, зокрема аналізується вплив релігійного світогляду, релігійної моралі, мистецтва на 

самосвідомість людини, її внутрішній стан, на її діяльність.  

Ключові слова: релігія, особистість, релігійна культура, релігійна мораль, релігійний 

моральний імператив, релігійне мистецтво.  

 

Вплив релігії на особистість найчастіше розглядається з соціологічної та психологічної точки 

зору. Однак культурологічний підхід до даної проблеми набагато ширший, а поняття «релігійна 

культура» має безпосереднє відношення не тільки до віруючих, але й до невіруючих, оскільки є 

невід'ємною складовою загального для всіх людей універсуму культури. 

Актуальність проблеми. Взагалі соціалізація є діалектично цілісним процесом розвитку і 

саморозвитку, вона постає як єдність двох суперечностей: засвоєння умов середовища (як фізичних, так і 

соціальних), адаптація до них та індивідуальна активність людини в різних сферах діяльності (реалізація 

себе в середовищі). Якщо людина повністю засвоює все, що пропонує їй релігія, та починає активно 

реалізувати засвоєне у житті, то її активність, реалізація себе у всіх соціальних інституціях суспільства 

матиме релігійне забарвлення. Тобто, своїм впливом релігія може докорінно змінювати світогляд і 

картину світу людини. І в цьому полягає особливість впливу релігії, церкви на соціалізацію особистості. 

http://www.uceps.org/іmg/st_іmg/table/830/press_release.pdf
http://www.іeac.org.ua/іndex.php?іd=19&ch_іd=20&ar_іd=1148&as=0


Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 67 

Соціалізація є складним процесом становлення особистості, формування її „Я‖, що певним 

чином співвідноситься з особистостями решти соціуму. Тому це процес не тільки вживлення особи в 

соціальне середовище, але й її відокремлення від соціального світу, усвідомлення власної 

індивідуальності, свого становища у цьому світі, формування мотивацій поведінки. 

Саме культура постає тим механізмом, через який і відбувається соціалізація особи, оскільки 

вона формує і характеризує людину як діяльного суб'єкта цих процесів. У цьому сенсі культура 

концентрує досвід людства в освоєнні природного і соціального світу, на основі якого формуються, 

зберігаються, удосконалюються і передаються від покоління до покоління форми людської 

ментальності. Людина стає особою у міру освоєння нею культурного простору, своєрідної 

«соціальної пам'яті» суспільства. Відбувається процес соціалізації індивіда, в ході якого людська 

істота з певними біологічними завдатками набуває якостей, необхідних для життєдіяльності в 

суспільстві з історично заданими культурними характеристиками. 

Метою статті є аналіз зв‘язку релігійної культури та особистості, внаслідок якого відбувається 

процес культорологічного впливу релігії на особистість, яка прагне реалізації свого духовного, 

творчого потенціалу, особистісної самоідентифікації. 

Здавалося б, що сучасна людина, незважаючи на домінування наукової картини світу, все-таки 

приходить до віри в Бога. Як це позначається на її внутрішньому, духовному житті, на взаєминах зі 

світом, суспільством, іншими людьми, із самою собою? Чи є це простим слідуванням традиції чи має 

для людини і культури життєво важливе значення? 

Для більш цілісного розуміння процесу культурологічного впливу релігії на особистість варто 

насамперед виокремити такі чотири основні завдання. По-перше, з‘ясувати, який вплив мають на 

особистість релігійна культура і мистецтво. Духовно-моральний потенціал релігійної культури, зокрема 

релігійного мистецтва величезний. Релігійне мистецтво, безсумнівно, вплинуло на мистецтво і культуру в 

цілому. Не випадково воно викликало інтерес як богословів (В.Розанов, П.Флоренський, П.Тилліх, 

С.Ярмусь), так і істориків, мистецтвознавців, філософів (А.Д.Столяр, В.Кандинський, С.Черепанова). 

Мистецтво часто розглядалося як перші ритуальні дії людини (Ван дер Лей). Багато уваги в літературі 

приділено формі релігійного мистецтва (Т.Буркхардт). Нас же цікавить релігійне мистецтво з точки зору 

його впливу на внутрішній світ людини, емоційну і раціональну сторону її життя.  

По-друге, виявити, яке значення для людини і культури постмодерну може мати релігійна 

мораль? У чому її істотна відмінність від світської етики? Провідній ролі релігії у формуванні 

системи цінностей приділяється значна увага в багатьох сучасних філософських і релігійно–

філософських працях з аксіології. Ще представники неокантіанства Г.Ріккерт і В.Віндельбанд 

відзначали, що в ієрархії цінностей вище місце належить релігійним. Тільки релігія, зауважує 

Г.Ріккерт, підтримує і змінює життя в сьогоденні і майбутньому, додаючи йому змісту. Подібні ж 

погляди висловлював представник філософської антропології М.Шелер. Сутність людини він вбачав 

у наявності в неї душі з її потребами, що протистоять емпіричному буттю. Головна людська якість, як 

вважав М.Шелер, – це прагнення до Бога, уявлення про якого пов'язані з переживанням абсолютних 

цінностей. Віра в його уявленнях є вічним антропологічним ядром особистості. 

До проблеми морального імперативу зверталися не тільки богослови. Це – центральна тема і основа 

філософської етики, яка розроблялася багатьма мислителями від часів Стародавньої Греції і по 

сьогоднішній день. Але при цьому акцент робився на культурозберігаючій функції релігійної моралі, а не 

на культуротворчих можливостях релігійного морального імперативу як духовної культури людини, так і 

суспільства. Тому важливим видається з‘ясування можливостей релігійного морального імперативу у 

формуванні моральності сучасної культури на прикладі християнського релігійного догмату. 

По-третє, проаналізувати релігійну картину світу з огляду на те, звужує чи розширює вона в 

ХХІ ст. уявлення людини про світ, саму себе, закони природи і соціуму? Чи суперечить вона 

домінуючій в сучасній культурі науковій картині світу? 

І, по-четверте, визначити, який вплив має релігія на творчість сучасної людини, які взаємини 

між такими феноменами, як релігійна і творча свідомість? Як впливає релігія на творчий потенціал 

людини? Чи може вона бути каталізатором появи нових творчих результатів діяльності, а чи не 

гальмує процес творчості? 

Релігійна культура в системі загальнолюдської духовної культури – це одна із 

наймасштабніших і найбільш впливових сфер, що охоплює практично всі сторони життя людей, 

етнічних і соціальних груп у суспільстві, взаємини самих суспільств і держав у міжнародному 

співтоваристві. У сучасному суспільстві роль релігійної культури зростає саме в зв‘язку з кризою 

цивілізації, що настає в першу чергу внаслідок кризи духовної. На це неодноразово звертали увагу 

церковні авторитети, покладаючи основні свої сподівання саме на релігію. Незважаючи на всі 
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катастрофи, «є в нашому світі, – як писав тоді ще митрополит, а нині патріарх РПЦ Кирило, – і те, що 

утримує його від повного хаосу бездуховності і помилкових, минущих цінностей. Це не закон, не 

держава, не соціальні структури. Це – добро, прагнення до внутрішнього катарсису, моральний закон, 

виражені, зокрема, через релігійну культуру» [5, с. 15–34]. 

Релігійна культура з'являється як сукупність духовних і практичних способів і результатів 

людської діяльності. Освічена людина не може не знати про релігійну культуру (у широкому її 

розумінні), але, як не парадоксально, при цьому може мало знати про власну релігійну традицію. Мова 

йде не про те, що вона не релігійна, а про те, що вона погано освічена навіть у рамках своєї 

споконвічної духовної традиції. Придбання знань про релігію, релігійну культуру у всьому її діапазоні 

необхідне для особистісної самоідентифікації і формування світогляду особистості. Воно сприяє 

формуванню картини світу, розумінню життя людини і суспільства, адекватному сучасному рівню 

пізнання і культури, а також формуванню моральної, естетичної, правової, екологічної культури. 

Щоб діяти у створеному попередніми поколіннями світі культури, представники нових поколінь 

повинні мати уявлення про той духовний досвід, що створював цю культуру. Цей духовний досвід 

відзначений у її артефактах. Релігія, церква у всі часи здійснювали глибокий вплив на інститути 

культури, вплив, що ставить своєю метою формування в людях духовних питань, на які, в свою чергу, 

релігія повинна бути готовою дати відповідь. Відповідь не тільки мовою Писань і заповідей, обряду і 

культу, моралі і моральності, але і мовою краси і гармонії: мовою музики, живопису, архітектури, 

прикладного мистецтва. Через релігійне мистецтво відбувається формалізація і збагнення метафізичних 

проблем людського існування, суспільства і світу на основі ірраціональних догм. 

Релігійне мистецтво, що існує завжди неподільно з культом, сприяє встановленню діалогу віруючого з 

Богом. Саме потреба в цьому діалозі робить його актуальним для людини, оскільки людська душа, 

вважають теологи, має постійне прагнення до спілкування з Всевишнім [Див. докл.: 1, с. 54]. Як відзначає 

православний богослов і священик Ст.Ярмусь, «людина – це релігійна сутність від природи: вона усіма 

своїми душевними силами тяжіє до великого ідеалу добра, краси і життєвого спокою – до Бога» [6, с.15]. 

На думку сучасних богословів, роль релігійного мистецтва сьогодні тільки зростає. Так, диякон 

Андрій Кураєв вважає, що «в нашому світі, де навкруги багато гріха і спокуси, погляд на зображення 

святих здатний утримати людину від поганого». Запитуючи, кого можна вважати найбільшим 

проповідником Православ'я в XX столітті, богослов цікаво відповідає: ним виявляється не наш 

сучасник, а преподобний Андрій (Рубльов), точніше написана ним ікона Святої Трійці. 

Відображаючи духовний світ, релігійне мистецтво здійснює піднесений вплив на людину саме 

тому, що воно піднімає її до великих вершин гуманізму, любові, гармонії, впливає не тільки на її 

емоції, але й на все багатство її особистості, спонукуючи до дії. Релігійне мистецтво, будучи 

ілюстрацією релігійної картини світу, сприяє виробленню людиною і культурою концепції буття, що 

задовольняє потребу людини в інтелектуально змістовному поясненні світу, обґрунтовує існуючий 

порядок речей, причини страждання, несправедливості, сенс людського життя. Через релігійне, 

сакральне мистецтво транслюється не індивідуальне, приватне, перехідне, але загальне, вищі 

прагнення людської душі до істини, справедливості, досконалості. 

Релігійне мистецтво не залишає байдужими навіть атеїстів, що любуються досконалістю форм, 

мимоволі відчуваючих велич художника і ту емоційну вібрацію, що виходить від цих творів. Твори 

релігійного мистецтва ідентифікуються в художній рецепції з іншими реаліями світу людини і 

піднімаються до рівня життєвих достовірностей, переживаються глибше і цілісніше, ніж самі реальні 

моменти людського життя, тому що наповнені почуттям і змістом іноді більш значимим для людини, 

ніж її повсякденні турботи. Мистецтво, не вимагаючи для сприйняття якогось особливого типу 

свідомості, створює реальний, хоч і тимчасовий, стан душі, для якого твори художньої фантазії 

мають не меншу реальність, ніж предметно-речовинний світ. 

Твори релігійного мистецтва несуть у собі поняття про вищу істину, благо, справедливість, якого 

немає в людському житті. Втілені в твори, наповнені почуттям, ці ідеї одержують життя вже не тільки в 

душі художника, але й у душах тих, хто їх сприймає. Тому життя наслідує мистецтво в не меншій мірі, 

ніж мистецтво життя. В цьому смислі релігійне мистецтво виводить людину з антропологічної кризи, 

надаючи їй життєві сили, якщо, звичайно, людина знайома з цією сферою духовної культури. 

У силу своєї об‘єктивності вимоги людської природи (у тому числі соціальної), морально-етичні 

норми доцільні, життєво необхідні. Може скластися враження, що вони нібито опускаються «зверху» – 

державою, релігією, ідеологією. Однак існують інші судження. Ще в ХVIII ст. шотландські моралісти 

висловлювали думку про те, що норми моральності, принципи моральної поведінки людей не 

створюються правителями, політиками, священиками й іншими суспільними діячами, а формуються 

повільно і поступово в ході самоорганізації людей під впливом умов їхнього життя. Подібна думка у 
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вітчизняній науці висловлювалася В.Малаховим: «Подібно до моралі, звичаї також складаються в житті 

конкретних людських спільнот. Порівняно з правом і мораллю звичаї найглибше вкорінені в первісному 

синкретизмі, у давній історії людства‖ [2, с.55]. Коли моральні принципи сформовані, закріплені в 

культурі, вони стають частиною буття універсуму культури і впливають на свідомість людей. 

Функціонуючи в культурі, релігія задає їй аксіологічні координати, ієрархію цінностей, 

повідомляє культурній діяльності вищу єдність і зміст. Дезактуалізація релігійного морального 

імперативу для сучасної цивілізації безпосередньо пов'язана з фоновими уявленнями в культурі – 

більше інтелектуальній, ніж інтуїтивній, більш раціональній, ніж містичній. При відсутності 

релігійної однозначності моральних норм, даних у заповідях і обов'язкових до виконання, людина і 

культура стають перед проблемою самостійного вибору змістів, цінностей, істини, моральних 

пріоритетів. У такій ситуації моральний суб'єктивізм неминучий. З одного боку, це привід для 

моральної свободи, а з іншого боку – для деградації моральних норм. 

Релігійна мораль узагальнює досвід створення морально-етичних цінностей, вироблених 

людством за всю історію його існування. В наш час виникає ситуація, коли освічена людина, але 

духовно і морально незріла, що переживає серйозні внутрішні проблеми, береться сама визначати, що 

є добро, а що зло, межі дозволеного і недозволеного, сама встановлює власні істини, від яких 

страждає вона, її оточення і суспільство в цілому, тому що її цінності далекі від загальнолюдських, а 

її мораль далека від загальнолюдської моральності. 

Релігійні моральні норми перетворюються у внутрішній імператив, якщо людина добровільно 

приймає як основну цінність встановлення відносин з Богом, визнає церковний догмат про спасіння 

душ і покарання за гріхи. Поведінка релігійної людини кращим чином контролюється її власною 

вірою, її уявленнями про добро і зло, про праведність і гріховність, що дані їй Богом, причому в 

зовсім конкретному переліку гріхів, благодатей і заповідей. 

Маючи уявлення про ієрархію цінностей, прийнятих догматом, зробивши їх власним внутрішнім 

імперативом, людина, проте, може скоїти вчинок, що суперечить її уявленням про належне. Але якщо 

це відбувається, то це сприймається суб'єктом як гріх, у якому він кається, зберігаючи при цьому 

пріоритет внутрішнього імперативу. Йому не прийде в голову цим похвалятися чи оцінити як норму, 

тим більше – навчити цьому дітей. Таким чином, релігійний моральний імператив не гарантує його 

порушення, але залишає людину на усвідомлено прийнятих ціннісних позиціях. Мораль випливає з 

картини світу, а не інакше. Якщо ж істота робить життєво доцільну дію автоматично, не усвідомлюючи 

причин і мотивів своїх дій, це називається інстинктом, рефлексом, але не моралю чи моральністю, тим 

більше не моральниим імперативом. Однак найчастіше сучасна людина свої моральні уявлення з 

картиною світу ніяк не пов'язує. У результаті вона не має ні ясної для неї самої картини світу, ні чітких і 

незмінних моральних установок. У такому випадку внутрішній моральний імператив зводиться в 

кращому випадку до слідування прийнятим зразкам поведінки, тобто до етики. 

Різниця між світською етикою і релігійним моральним імперативом насамперед – у базових 

посилках картини світу. У першому випадку в центрі світу стоїть людина, що встановлює закон, 

змінює його, порушує, якщо вважає потрібним. У другому – в центрі світу стоїть Бог, який встановив 

закон для людини, обов'язковий до виконання. Цей закон володіє однозначністю і незмінністю, що не 

дає можливості людині ні змінювати його, ні трактувати за своїм розсудом. Розбіжність релігійної і 

світської моралі відбувалася у світоглядному контексті розуміння місця людини у світі, її можливостей і 

меж впливу на власне життя і на оточуючу її дійсність. Перша передбачає уявлення про те, що дійсно 

ідеальною людиною є та, яка безмежно віддана Богу. Протилежна установка – всемогутність людини, її 

право встановлювати власний закон, норми, правила і цінності. Остання позиція в історії культури, як і 

вільнодумство, існувала завжди, однак така аргументація не створює внутрішнього імперативу в точному 

змісті слова, породжуючи насамперед нігілізм. 

Релігія через свій морально-етичний комплекс транслює моделі поведінки і моральні установки, 

що роблять людину і суспільство життєздатним, забезпечуючи можливість розвиватися культурі. 

Довести зворотне складно, оскільки в такому випадку прийдеться релігійному моральному комплексу 

протиставити серйозну аксіологічну альтернативу. Релігійний моральний імператив має стійкі 

підстави як у есенціальних, так і в екзистенціальних характеристиках культури, тому що як окрема 

людина, так і суспільство прагне до виживання, а не самоліквідації. 

Дія, якщо вона усвідомлена, внутрішньо завжди мотивована й обґрунтована виходячи з картини 

світу, а відтак завжди і з ціннісної установки, яку неминуче ця картина світу припускає. Варто 

зауважити, що незважаючи на те, що в релігії насамперед встановлюється відношення до Бога і з 

Богом, саме з цих відносин випливають норми поведінки людини, оскільки відносини з Богом 
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встановлюються не інакше, як через поведінку людини в світі, через її відношення до себе, до 

ближнього. Таким чином, мораль і релігія виявляються пов'язані праксеологічно. 

Дієвість релігійного морального імперативу задається в першу чергу аксіологічним аспектом – 

цінністю не Бога самого по собі, а відносин з Богом, якості цих відносин. Наявність трансцендентної 

мети здатна трансформувати людину, а, отже, її вчинки. Аксіологічний аспект світської етики – 

цінність вчинку самого по собі. Світська етика не ставить завдання внутрішньої трансформації, 

оскільки не може забезпечити цю задачу гідною ціллю й авторитетом, а тому дає зразок для 

наслідування, але не створює морального імперативу в точному змісті цього слова. Крім того, 

людська свідомість споконвічно діалогічна. У випадку слідування релігійному моральному 

імперативу людина знаходиться в стані постійного діалогу з Богом, у випадку світської етики діалог 

ведеться із самим собою, із власною совістю і тут неминучий елемент суб'єктивізму. 

Релігійний моральний імператив припускає моральну працю, протистояння гріху, злу, моральну 

боротьбу. У випадку ж морального суб'єктивізму, якщо навіть якась моральна норма і входить в 

особистісний моральний комплекс, вона виконується лише в тому випадку, якщо для цього не потрібно 

ніяких зусиль чи вона є навіть надто мінімальна. Труднощі морального вибору полягають також у тому, 

що слідування йому так чи інакше вимагатиме зусиль. Але одна з особливостей людини постмодерну 

по лягає в тому, що саме моральних зусиль вона докладати відвикла. Можливо, у цьому криється одна з 

причин кризи духовності в сучасному світі. Тому при конструюванні моделей культурного розвитку 

суспільства варто враховувати не тільки цінність релігійного морального імперативу самого по собі, але 

і методологічні можливості християнського опису світу, що може виявитися корисним в оцінці ролі 

релігії в сучасному світі, наслідків секуляризації культури і моральних норм. 

Сучасна людина найчастіше дуже поверхово знайома з релігією як явищем культури, з релігійною 

картиною світу, моральними нормами і життєвими цінностями релігії, утім, як і з науковою картиною 

світу і сучасними соціальними і культурними реаліями. Сьогодні в рамках наукової (тим більше – 

природничонаукової) картини світу «не помітити» Бога можна тільки при недоліку інформованності в 

області самої ж науки і її методології. Культурологічна ситуація в сучасному світі змінилася – якщо 

раніш вважали, що до віри в Бога людина прийшла від недоліку знань про світ, то сьогодні від недоліку 

знань, від недостатнього володіння фактами, накопиченими сучасною наукою, вона приходить не до 

віри, а до заперечення існування надособистісного, надприродного початку. 

Ослаблення ролі релігії в культурі Нового часу частково пов'язане з розвитком наукової картини 

світу. Однак культурологічна ситуація в сучасному світі міняється. Стає зрозумілим, що наука – це по суті 

синтез емпірії (усього того, що може бути зареєстроване в досвіді, спостереженні, експерименті) і логіки, 

що наукова картина світу описує тільки його іманентні стани, вона функціональна, але не має ніякого 

відношення до трансцендентних причин цих іманентних станів. Прийшло розуміння, що емпірія і логіка, 

що лежать в основі науки, самі по собі не мають методологічної можливості заперечення Бога, тобто 

трансцендентної причини іманентних станів, а, отже, наука в принципі не антагоністична релігії. З іншого 

боку, світська культура не здатна задовольнити весь спектр духовних потреб особистості і суспільства, 

дати можливість розвиватися ірраціональній складовій людської цілісності. З цими факторами пов'язане 

неминуче зростання інтересу до релігії і релігійної культури в сучасному суспільстві. 

Творча діяльність, релігійна свідомість відрізняються від звичайної активності людини, значною 

мірою служать засобом стабілізації психіки людини. У свій час В.С.Соловйов заперечував автономність 

людської активності і стверджував, що людська активність, тим більше творча, відбувається з волі Бога. З 

цим твердженням можна не погоджуватися, однак безперечним є те, що творчий акт ірраціональний. Він 

непередбачений цілком ні по моменту виникнення, ні по змісту результату. Рівень інтелекту і творча 

віддача часто не збігаються. Творчість не є наслідком тільки інтелектуальних здібностей, як, утім, й 

інтелектуальних зусиль. Творчий досвід, по суті, близький до містичного, чи релігійного досвіду. 

Будь-який творчий акт, у тому числі розумовий процес, тільки зовні виглядає як ланцюг послідовних 

умовиводів. Але в психології давно відомо, що творчий акт є ефектом самоорганізації психічної структури 

людини, що створює моделі у свідомості в результаті перекодування невербальної інформації про зовнішнє 

і внутрішнє середовище на вербальний рівень по ймовірному принципу, і процес творчості в такому 

випадку зводиться до пошуку, підбору і формалізації взаємодіючих елементів невербальної інформації. 

Творчість виявляється розширенням внутрішнього життя суб'єкта і дає йому нову сферу прояву 

сил. Від того, який опис себе і світу людина вважає вірним, залежить напрямок її руху, способи 

просування по шляху і те, де зрештою вона виявиться. Релігія ж при цьому дає людині не тільки 

психологічну захищеність, моральні орієнтири, але і привід для рефлексії власної природи, а відтак – 

власного шляху, можливостей, призначення. А це – серйозний мотив для діяльності, найчастіше – для 

творчої діяльності. Акцент із власного Его і його проблем зміщується назовні, увага направляється на 
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гранично абстрактний персоніфікований об'єкт – Бога, що вбирає в собі все – світ, його закони, 

причини, змісти, людину у всій багатогранності її буття. Навпроти, відсутність у картині світу цих 

посилок значно блокує творчий потенціал людини, викликає фрустрації. 

У християнському вченні багато говориться про гріх гордині. З психологічної точки зору 

гординя - це самопоглинання. Система замикається, підвищується ентропія на психічному рівні. Тому 

чим нижче рівень самопоглинання особистості, тим вище рівень результату її діяльності. 

Самопоглинання блокує систему і не дає їй можливості розвиватися. У цьому змісті релігія відіграє 

неоціненну роль у житті індивіда, попереджаючи його про наслідок гріха гордині. Крім того, 

введення в коло тем для міркування гранично абстрактного персоніфікованого об'єкта (Бога) – один 

із дуже діючих способів усунення самопоглинання, а значить оптимізації діяльності психічної 

структури. Релігійні обряди і ритуали також значно знімають самопоглинання людини. Однак 

самопоглинання і поглинання пошуком, почуттям, процесом творіння – речі різні. У першому 

випадку акцент робиться на власному его, у другому – виноситься за його межі. 

Разом з розумом людині дана можливість навмисного розвитку своєї свідомості, можливість 

максимального розкриття власної сутності і виходу за межі своєї особистості. Однак замкнути систему 

на психічному рівні можна також за допомогою свідомості. Ніякий творчий розвиток не відбудеться, 

якщо людина зайнята надто вузьким колом конкретних проблем. Те, що ми звичайно робимо змістом 

свого життя – зовнішні блага, яких ми домагаємося, заради яких живемо, ніколи не дають нам ні 

спокою, ні щастя і, зрештою, виявляються лише безглуздими амбіціями. Усе життя перетворюється в 

досягнення кінцевих цілей, а всі міркування зводяться до міркувань про кінцеві предмети. 

Роль релігії в культурі навіть у конкретний історичний проміжок часу для конкретного народу 

(хронотопа культури) неоднозначна. При оцінці необхідно враховувати історичні реалії існування 

конкретної культури і суб'єктивні (внутрішні психологічні і зовнішні) умови існування окремої людини, 

що нерідко ігноруються або розглядаються з ідеалістичних позицій сучасної людини (у першому 

випадку) чи з дуже узагальненого уявлення про те, що потрібно деякій абстрактній людині, а не 

конкретній особистості в конкретному контексті її індивідуального буття. Релігія здатна здійснювати не 

тільки культурологічний вплив на життя особистості, але й онтологічний, якщо людина сприймає релігію, 

релігійне мистецтво, релігійну картину світу, етику, обряди не тільки як складові універсуму культури, а 

як запропоновані світовою духовною історією людства засоби реалізації потенціалу власної психічної 

структури, її духовної складової. У всій її структурній повноті вона здатна забезпечити людській 

свідомості, психічній структурі перехід від менш упорядкованого стану до більш упорядкованого, дати 

людині цілісну картину світу, метод, етику, завдяки яким вона може свідомо стимулювати цей перехід, 

культурно соціалізуватися, віднайти свою нішу у суспільстві. У всякому разі в арсеналі релігії ці засоби 

присутні. Питання тільки в тому, як людина зможе ними скористатися і чи знає про них. 

Висновки. Розглядаючи зв'язок релігійної культури з особистістю, ми відзначаємо, що 

релігійна культура формує і характеризує людину як діяльного суб'єкта процесів суспільного 

розвитку, особу, яка засвоює все, що їй пропонує релігійна інституція і намагається активно 

реалізувати засвоєне у своєму житті. Людина стає особою у міру освоєння нею культурного 

простору, своєрідної «соціальної пам'яті» суспільства. Відбувається процес соціалізації індивіда, в 

ході якого людська істота з певними біологічними завдатками набуває якостей, необхідних для 

життєдіяльності в суспільстві з історично заданими культурними характеристиками, в даному 

випадку, ці культурні характеристики мають релігійне забарвлення. 
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Summary 

Valentinа Bodak 

 

Сultural socialization of the person and a role of religion in its formation 
The article deals with features of influence of religion on process of cultural socialization of the 

person, influence of religious morals, art, a religious picture of the world on consciousness of the person, its 

inwardness, on its activity is analyzed. 
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ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ЧЕРНЕЧИХ ОРДЕНІВ У ВИМІРІ СОЦІУМНИХ РЕАЛІЙ ДОБИ 

РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ІІ) 

 

У статті автори розглядають соціально-економічні та духовно-релігійні витоки феномену 

католицьких чернечих орденів, які з VІ ст. почали виникати на терені Західної Європи. Аналізуються 

також характерні риси, організаційні засади і структурні складові орденського інституту Західної 

Церкви. 

Ключові слова: єсейство, община-марка, чернечі ордени, папство, Римська курія, Західна 

Церква, інститут орденів, чернечий рух. 

 

Продовжуючи розглядати проблематику, підняту у попередній публікації, зупинимось на аналізі 

єсейства. Іудейські общини єсеїв (І ст. до н.е.  ІІ ст. н.е.) є підґрунтям та з‘єднуючою ланкою у формуванні 

католицьких чернечих орденів [15, с.54]. Єсейська спільнота як напівчернеча секта уособлювала замкнену 

(частково втаємничену) організацію, а її членами були люди, котрі зазнали, за свідченням Плінія Старшого, 

―втоми від життя і зрадливість долі‖ [1, с.132]. Вони, крім служіння Богу, займались переважно 

землеробством та ремеслами. Ці види праці перейняло більшість чернечих об‘єднань Західної Церкви, 

зробивши їх традиційними. Єсеї першими розробили цілий ряд принципів і засад, що склали своєрідний 

комплекс побутових норм, регламентацій, правил і звичаїв повсякденної поведінки, який майже повністю 

перейшов до орденської організації і став там обов‘язковим через фіксацію у статуті. 

До даного комплексу входило: спільність майна і примітивна рівність на нижчому ступені 

загалу; обов‘язкова праця для всіх членів; шанування засновника общини та діючого керівника; 

всеохоплююче дотримання духовних традицій; спільні трапези, тривалі пости та відмова від 

вживання вина і м‘яса; вивчення релігійних текстів і священних книг; заборона (за статутом) 

спілкування з оточуючим світом і шлюбних відносин; встановлення суворої ієрархії – усі члени 

общини поділялись на 4 розряди, де перший вважався найвищим; загальні молитви і сувора 

аскетична практика, споглядальність і чітка регламентація життя; обов‘язок вдягати і носити 

однаковий білий одяг (з верблюжої вовни за спеціальним кроєм); жити лише у своїх відокремлено 

побудованих келіях; дві ночі на тиждень не спати і проводити їх у молитвах; дворічний (в орденах 2–

3 роки) випробувальний строк (іскус) для тих, хто бажає вступити до єсейської спільноти. Після його 

завершення загальні збори виносили рішення про прийняття кандидата до своїх лав [15, с.63–67]. 

Новий член передавав общині ―всі знання, працю та майно‖. В її Статуті містилася чітка 

вказівка, що прийняття неофіта супроводжується ―змішанням‖ його майна з общинним [18, с.122]. 

Єсеї, видкидаючи обряд змащення маслами, здійснювали омовіння, маючи надію обов‘язковим 

дотриманням цього сакралізованого ритуалу забезпечити своє спасіння для потойбічного життя. 

Важливою особливістю омовінь, як свідчать рукописи Кумранської общини, були вимоги 

попереднього духовного очищення – внутрішнього покаяння (риса, котра у подальшому стане домінуючою 

у ранньому християнстві). Отже, саме в єсейському середовищі намітилися тенденції до прагнення зробити 

культ менш формальним і більш духовним [18, с.126–127]. Слід констатувати і аналогію у питанні про 

релігійне вчення єсеїв та християнських послушників – тут також існує багато спільних рис: аскетизм і 

морально-етичний дуалізм, обраність і передвизначеність, есхатологізм і месіанство. 

Третім джерелом зародження орденських корпорацій були частково єврейські і повною мірою 

ранньохристиянські секти (протагонії). Вони розробили не лише нові форми внутрішньообщинного 

керівництва, але й втілили міжобщинну координацію своєї релігійної діяльності, сприяючи процесу 

структурної організації чернечих орденів. Вплив єврейської синагоги на орденський інститут проявився 

в тому, що останній перейняв ряд важливих засад, які попервах мала тільки вона. До них належать: 

одноосібність у керівництві (наявність герусіарха) – такий самий принцип діяв і в орденах; 

централізованість організації й існування одного загального об‘єднуючого релігійного центру: чернечі 

обителі теж підпорядковувались (хоча іноді досить формально) головному монастиреві ордену, де 
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засідав капітул і розташовувалась резиденція (осідок) генерала або гросмейстера. Наявність у синагог 

права мати власне колективне майно і вільно ним розпоряджатись, а також право суду над своїми 

членами з відповідними процесуальними нормами [20, с.184–192], інститут католицьких орденів узяв 

―на озброєння‖ від самого початку свого формування і становлення, заздалегідь відстоюючи ці права у 

Римської курії та домагаючись їх внесення (як привілеїв) до статуту. 

З ранньохристиянських протагоній в ордени перейшли наступні пріоритетні форми: універсальність 

відправи обрядів і культів; наявність єдиної мови у спілкуванні і богослужінні; космополітизм – 

походження, соціальний статус, етнічна приналежність та колишнє віросповідання для вступаючих до 

ордену ролі не відігравали; інтеграція з державними структурами та інститутами влади; тяжіння до 

усамітненості й асоціальності – орденські обителі, особливо у період утворення, як і ранньохристиянські 

общини, засновувались у порівняно відлюдних, важкодоступних місцях; саме керування абатствами та 

монастирями і пов‘язана з цим їх внутрішня відосібленість (усталена тенденція до певної відчуженості, що 

існувала між окремими орденами і обителями в самих орденах); часткова незалежність 

(непідпорядкованість місцевій єпископській владі) і організаційна автономія на духовному та побутовому 

рівнях – право абатств приймати самостійні рішення (без узгодження з Римською курією) відносно 

облаштування внутрішнього життя у монастирі і розпорядку денного ченців, богослужіння, звичаїв і 

традицій в обителі, покарання і заохочення насельників, методів загального дисциплінарного впливу та ін. 

Паралельне існування у внутрішній організації общини протагоністів двох владних елементів – 

колегіального (римської релігійної колегії) та іудейського (синагогального), призвело спочатку до 

переваги другого, а зрештою – до його виокремлення з протагонії і Церкви взагалі. В результаті, наступне 

піднесення і розвиток першого елементу (як стрижневої складової), з одного боку обумовило значною 

мірою специфіку становлення орденських корпорацій. Боротьба з єресями при зникненні апостолату і 

посилення в Імперії ролі чиновної знаті об‘єктивно висунули на керівні посади християнський єпископат; 

його економічна влада поступово перетворилась на верховну (приєднавши до своїх сакральних 

прерогатив духовні та богослужбові функції), а це, з іншого боку, якісно вплинуло на процес виникнення 

орденів. Крім того, боротьба з єретичними рухами довела владі переваги єпископату, як і перспективи 

залучення й використання у цій боротьбі орденського інституту. Останній, як вже підкреслювалось, 

запозичив у єпископської форми врядування основні організаційні функції та прерогативи. 

В апостольсько-пророцькому типі управління ранньохристиянською общиною вирізняється 

категорія дидасколів [7, с.79] – важлива ланка, яка стала своєрідним посадовим ―мостом‖, точніше 

перехідним ―чином‖ від колегіальних магістрів до орденських. Даний висновок дозволяють зробити 

зафіксовані джерелами [3] факти: з розвитком християнства дидасколів, які займались поширенням 

вчення Христа, на середину Vст. вже не задовольняли життя, устрій і діяльність общин протагоністів 

через їх пряму невідповідність церковним догмам, канонам, нормам поведінки і духовним прагненням. 

У підсумку значна кількість дидасколів почала шукати нові форми общинної організації, котрі були 

би менш пов‘язані із зовнішнім світом, сім‘єю, звичками й т.п., і дійшла думки про необхідність 

створення, – виходячи з досвіду попередніх релігійних братств, колегій, союзів і общин, – якісно нової 

організації, якими й стали чернечі ордени. Типовим прикладом у цьому сенсі є діяльність Св. Бенедикта 

Нурсійського (480–543), Св. Бернара Клервоського (1090–1153), Св. Франциска Аиізького (1181–1226), 

Св. Домініка де Гузмана (1170–1221) та ін. Необхідно підкреслити, що більшість функцій та обов‘язків 

дидасколів (на рівні з обов‘язками колегіальних магістрів) перейшло до керівників орденів і конгрегацій. 

Наступним витоком став процес централізації папства, створення розширеної ієрархії кліру і 

його ―співпідлеглої супідрядності‖ [19, с.171–172], зміцнення куріальної влади та понтифікату[19, 

с.183–184]. Виділені напрямки відбились на зацікавленості папства у створенні могутньої релігійної 

зброї для позаекономічного, в першу чергу ідеологічного і таємно-дипломатичного впливу на 

міжнародній політичній арені та захисту Апостольського Престолу від будь-яких зазіхань, з якого 

боку вони б не були [10, с.27–28].Таким соціально-духовним важелем і надійною захисною опорою 

став для Західної Церкви орденський інститут. 

Шлях до централізації для папства був важким і реалізовувався через римську общину та 

єпископську владу [16, с.80]. Заслуговує на увагу в цьому відношенні правління папи Фабіана (236-

250), котрий запровадив для посилення церковної ієрархії нижчий клір з 5 ступенів – піддиякони, 

аколуфи, екзорцисти, начетники й привратники, і розділив свою общину на 14 парафій, у 

відповідності з адміністративним поділом міста Рима на райони, направляючи у кожну парафію по 

одному диякону чи піддиякону [16, с.83]. У подальшому папа Діонісій (259–268) визначив єпархії 

(діоцези), підвладні його митрополичій кафедрі. Цим була завершена церковна централізація Італії, 

після чого подібної централізації зазнала і Вселенська Церква. 
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Слід зазначити, що внутрішня централізація окремих общин прогресувала за рахунок 

зменшення общинного самоврядування. Вибори єпископів на початку IIIст. від общини остаточно 

перейшли до кліру, як ―переважного носія дарів Святого Духа‖ [8, с.62]. Однак процес загального 

посилення і централізації папської влади сконцентрувався в руках римських єпископів-

первосвященників; він поступово набирав силу і зупинити його було вже неможливо. Цьому 

посиленню сприяв ряд причин: гоніння, спрямовані переважно проти ―пастирів Церкви‖; право 

гріховідпущення, знов підтверджене і визнане за єпископами внаслідок перемоги над монтанізмом; 

право християнської общини володіти майном, котре за римським законодавством належало не всій 

спільноті в цілому, а лише єпископу, як її офіційному (юридичному) представнику. 

Після Міланського (Медіоланського) едикту 313р. імператора Константина Великого (306–337), 

наступним кроком, зробленим у цьому напрямку, але з боку єпископату, стала постанова 314р. 

синоду в Арелаті (Арлі) про те, що ―віднині і в подальшому християни не повинні відмовлятися 

служити у римському війську‖[3, с.456]. Як наслідок – клірики були звільнені імператорською 

владою від необхідності займати муніципальні посади. У тому ж 314 р. римський понтифік Сильвестр 

(314–335) одержав як резиденцію Латеранський палац [14, с.376–378]. Християнська Церква увійшла 

в систему цивільного управління: рішення первосвященників набули юридичної легітимації навіть у 

випадках, коли вони виносилися у світських справах [14, с.381]. Наприклад звільнення раба 

вважалося законним, якщо воно затверджувалось єпископом [14, с.383–384]. Отже, міцну церковну 

організацію з унітарними засадами підтримала сама імператорська влада. У результаті християнські 

архієреї почали займати високі почесні та державні посади – консула в 323 р. [2, с.256–266], префекта 

міста Риму 325 р. [2, с.271]; префекта преторії – в 329 р. [2, с.278]. 

Таким чином, у період консолідації Західної Церкви, виходячи з вказаних обставин, намітилась 

об‘єктивна необхідність створення такого органічного релігійного інституту, який міг би стати 

провідною виконавчою силою в будь-яких починаннях Римської курії, реалізуючи при ній затверджені 

Церквою плани та перспективи. Централізація папства значною мірою підготувала ґрунт і необхідні 

умови для виникнення чернечих об‘єднань, безпосередньо впливаючи на прискорення цього процесу. 

П‘ятим джерелом орденського інституту виступає ранньофеодальна територіальна (сільська) 

община, особливо принципи її організаційного розвитку. Ця сусідська община-марка, яка прийшла на 

зміну землеробській, утвердившись у V–VIІ ст. на землях варварських королівств, мала дуалістичний 

характер, суміщуючи в собі приватновласницький і общинний початок, що давало їй значні 

можливості для функціонування не лише в рабовласницькому, але й феодальному суспільстві. 

Як відомо, на початку періоду раннього Середньовіччя у варварських племен Європи, котрі не 

знали класичного рабовласництва, йшло формування індивідуальної власності-аллода на орні землі 

[17, с.62]. В економіці панувала вільна праця общинників, які мали низку обов‘язків перед державою. 

Приналежність до марки як до органу місцевого (і внутрішнього) самоврядування в ті часи означала з 

одного боку особисту свободу, з іншого – певні соціальні привілеї, у зв‘язку з чим вступ до неї був 

обмежений та утруднений [17, с.71]. Розвиток територіальної общини проходив у двох напрямках: 

по-горизонталі – у сільській місцевості (марка розросталася в ширину за рахунок селян-общинників, 

держателів землі), і по-вертикалі – виник і почав набирати силу новий прошарок – рицарство, котрий 

зрештою перетворився на складову частину ієрархічної феодальної драбини [13, с.54–55]. 

За свідченням наративних джерел, саме з общини-марки, основної одиниці вотчинного 

господарства, у VI–VІІ ст. виділяються і знов організуються, однак вже за релігійним принципом, 

перші чернечі союзи і братства, котрі у свою чергу послугували підґрунтям для виникнення орденів. 

Ці ранні об‘єднання адептів аскези складалися переважно з колишніх вільних общинників, котрі 

володіли альмендою, й рабів-відпущеників. Домінуючий на ранніх етапах шлях розвитку релігійних 

корпорацій по-горизонталі перейняв згадані характерні риси германської марки – особисту свободу 

усіх членів, що давало право на певну незалежність у становій структурі середньовічного соціуму і 

ряд соціальних привілеїв, які дозволяли ченцям орденських корпорацій підвищити свій статус. 

Розвиток по-вертикалі у свою чергу обумовлювався організуючим чинником формування 

рицарства, котре у ХІІ ст. утворило в Західній Церкві ще одне чернече відгалуження – духовно-

рицарські ордени. Для утворення цієї категорії орденів важливим є і той факт, що у Франкському 

королівстві та Священній Римській імперії марка, що була прикордонним адміністративним округом 

(на чолі з марк-графом), створеним з воєнними цілями, ще до епохи Хрестових походів 

опосередковано вплинула на зародження у подальшому духовно-рицарських корпорацій [12, с.74–

76]: їх сутність, організаційні засади і мілітарна діяльність були прямим відбитком маркіальної 

―первооснови‖. Підтвердження цієї тези в опосередкованому вигляді містяться у середньовічних 

хроніках та орденських літописах [4;5]. До інституту орденів (поряд з колегіальною структурою) 
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перейшли також деякі принципи організації і керівництва, які існували в общині-марці: 

привілейованість становища прийнятих членів: їх внутрішньообщинна (в орденах – 

внутрішньоорденська) залежність; методи реалізації контролю за ними; міри заохочення та 

покарання; ―федеративність‖ управління – за наявності великих общин, які складалися з дрібніших 

(аналогічне явище у такій ситуації спостерігається і в орденських об‘єднаннях). 

Шостим, базовим джерелом генези орденів є чернечий рух. Саме він, випереджаючи папську 

теократію, заклав основи і фундамент усього орденського інституту Західної Церкви, став головною 

рушійною, організуючою та консолідуючою силою його наступного зміцнення і швидкого розвитку. 

Розширення впливу чернецтва на західноєвропейське ранньофеодальне суспільство, формування 

через його проповідницьку діяльність духовно-релігійних, морально-етичних і світоглядних 

пріоритетів, виділення й виокремлення чернецтвом комплексу внутрішніх (суб‘єктивних) чинників, 

що визначили ментальність середньовічної людини, збільшення кількості монастирів і абатств, 

паломництво, – все це призвело до поширення нових ідеалів служіння Богу, і, як наслідок, – 

заснування нових орденів. (На середину ХІІІ ст. їх вже нараховувалось більше двох десятків). 

Крім того чернецтво, вже в особі орденів, трансформуючи і при необхідності адаптуючи свої 

потенційні можливості, стало невичерпним ресурсом і надійною опорою в процесі посилення 

владних прерогатив папства і Римської курії. Конкретний прояв цієї орденської специфіки 

позначився тим, що чернецтво Заходу стало засобом тиску і своєрідним каталізатором у боротьбі між 

папством і світською королівською владою за інвеституру [11, с.47–49]. 

У цілому причини і передумови утворення чернечих корпорацій, будучи складовими частинами 

вирізнених джерел (організаційних витоків), поділяються на декілька груп, котрі зіграли роль 

рушійної сили в означеному процесі і містять сукупність дієвих чинників цивілізаційного розвитку 

европейського суспільства: соціально-економічний (занепад Західної Римської імперії: посилення 

антагонізму між плебсом і патриціатом; вторгнення варварських племен і початок Великого 

переселення народів; крах рабовласницького ладу; відток населення у провінції та сільську 

місцевість; становище сервів і колонів; поява вільних общинників; виникнення германської 

територіальної общини-марки), політико-ідеологічний (незадоволення соціуму становищем справ у 

Імперії, її законами, реформами, існуючим укладом життя, ідеологією і політичною владою, 

правлінням більшості імператорів ІІІ–ІV ст.; загострення протиріч у суспільстві; деструктивна 

діяльність релігійних колегій та іудейських синагог; відсутність сили, спроможної здійснити 

радикальні перетворення і зміни; активне поширення християнського вчення; гоніння на 

протагоністів; посилення папства; створення типу військової марки), духовно-релігійний (зміцнення 

християнської релігії та організації Церкви; розробка догматів і канонічного богослужіння; 

становлення культово-обрядової практики; визначення принципів діяльності церковних інституцій; 

затвердження порядку відправ і літургії; остаточна фіксація і канонізування віровчення; поява ідеалів 

святості та взірців для наслідування; розвиток чернечого інституту, крайніх форм аскетизму та 

екзальтації на тлі містичного екстазу; єсейські секти; єретичні рухи і боротьба Церкви з ними; 

есхатологія, акіматенство, парусія, екзегеза й християнське місіонерство), філософсько-культурний 

(елліністичний, іудейський та римський культурний вплив; петранізм і паулінізм; етичні вчення і 

естетичні погляди античних вчених; стародавні міфолого-алегоричні перекази; наявність 

раціоналістичних іудейських коренів та іудейської теології з елементами Каббали; твори апологетів, 

учителів, Отців Церкви і праці ранньохристиянських письменників; філософські концепції стоїцизму, 

неоплатонізму і частково неоепікурейства). 

Узагальнюючи викладені вище факти і міркування, можна зробити наступні висновки. Витоки та 

умови виникнення орденського інституту в католицизмі, з одного боку, пов‘язані зі структурними 

основами пізньоримської держави і суспільства, з іншого – ґрунтуються на організаційних засадах 

періоду формування Християнської Церкви. Якісного впливу, що визначив сутність, форми і тенденції 

розвитку, надав общинний фактор. Діяльність папства, а також зародження чернечого руху, остаточно 

обумовили передумови і необхідність створення інституту орденів, оскільки при формуванні історичних 

умов і наявності сприятливого середовища, процес утворення став об‘єктивним. Крім того, комплекс 

християнського духовно-світоглядного впливу на нижчі прошарки античного суспільства відбився на 

внутрішній схильності людини до вступу у замкнені й відосіблені релігійні корпорації. Одночасно цей 

комплекс став своєрідною перехідною і з‘єднуючою ланкою між римською імператорською владою та 

Церквою, котра паралельно обумовила особливості становлення орденського інституту. 

У ході свого виділення з цивільної общини і перетворення у самостійну релігійну одиницю, 

чернецтво значною мірою визначило генезу орденів. Підтвердженням може слугувати та обставина, що за 

допомогою саме чернецтва (з ІХ ст. – вже до кінця згуртованого і організованого), папству вдалося у 
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владному сенсі приборкати Священну Римську імперію. Для реалізації власних завдань Римська курія 

розуміла, що потрібна централізація чернецтва. Цю саму необхідність (з причин суто економічного 

характеру) відчувало й воно саме. Отже, відбувався обопільний процес – прагнення чернецтва об‘єднання 

і створення стрункої організації підкріплювалось заохоченнями та підтримкою папства. Результатом 

внутрішньоцерковних подій VI–ХІ ст. у Західній Європі стала поява перших чеpнечих орденів. 

Останнім важливим аспектом, про який необхідно згадати, є проблема синтезу варварських і 

римських елементів на тлі цивілізаційного протистояння IV–VI ст. Ступінь його інтенсивності у 

Західній Римській імперії також вплинув на передумови створення орденів. У свою чергу на території 

Східної Римської імперії у V–VI ст. подібний синтез не міг бути реалізований, оскільки вона, як 

високоорганізований і цивілізаційно однорідний конгломерат етносів з уніфікованою релігійною 

свідомістю, зберегла спроможність протистояти варварам. Таким чином, синтезний процес, котрий 

розгорнувся на тлі остаточного (принаймні офіційного) знищення у VI ст. язичництва християнством, 

на Заході став одним з відправних пунктів початку формування чернечого орденського інституту 

Католицької Церкви. 
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Genesis of institution of Monastic Orders in social reality dimension in early Middle Ages (II) 

The body of the article goes on to discuss the genesis peculiarities of Monastic Orders as one of the 

main powerful institutions in the structure of Catholik Church in early Middle Ages. Moreover, the authors 

analyze the preconditions of the rise and establishment conditions of order corporations in stratificated 

western European society; they also characterized its spiritual, cognitive and religious integral part. 
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СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВ’Я НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

У ПОСТБЕРЕСТЕЙСЬКИЙ ПЕРІОД І ПРИЧИНИ ПЕРЕХОДУ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКИХ 

ЄПАРХІЙ НА УНІЮ З РИМОМ 

 

У статті аналізується становище трьох західноукраїнських єпархій – Перемиської, Львівської 

та Луцької
1
, з’ясовуються основні причини і наслідки їхнього переходу на унію з Римо-католицькою 

церквою в умовах іноземного церковно-релігійного та суспільно-політичного впливу.  

Ключові слова: постберестейський період, західноукраїнські єпархії, унійні колізії, релігійна 

політика, конфесійна трансформативнісь, Перемиська єпархія, Львівська єпархія, Луцька єпархія, 

Києво-Руське православ‘я, Руська православна церква, Київська митрополія. 

 

Як унійний, так і поунійний режим зі всіма його суспільно-політичними та суспільно-релігійними 

наслідками оцінюється істориками по-різному. Одні вважають його окупаційним [8, с. 180–181], а інші – 

результатом цілком парламентарного акту. Так, наприклад, Н. Яковенко відзначає, що немає ні юридичних, 

ні логічних підстав говорити про якесь ―захоплення‖ чи ―поневолення‖ українського релігійного 

середовища [16, с.186]. Диспутанти з цієї проблематики повторюють окремі твердження настільки часто, що 

ті починають визнаватися навіть науковцями. А тому виникає потреба критичної оцінки багатьох положень 

і висновків щодо політичних і церковних уній, які улягали у загальнополітичний контекст як східної 

політики Римо-католицької церкви, так і державницької політики католицької Речі Посполитої. Більшість 

сформульованих ідеологем (особливо ж у радянській історіографії) ще й по нині виглядають науково 

обґрунтованими, а отже, залишаються усталеними, хоча, насправді, вони є досить сумнівної якості. 

Актуальність дослідження становища західноукраїнських православних єпархій у 

постберестейський період, їхньої участі та ролі в унійних колізіях і боротьбі за власний суспільно-

релігійний статус за умов релігійно-експансіоністськи налаштованих Російської монархії та Речі 

Посполитої зумовлюється передовсім тим, що відроджена Українська греко-католицька церква (УГКЦ) 

з церковно-релігійного утворення, яке довший час здатне було справляти свій ідейно-еклезіологічний 

вплив здебільшого на регіональному рівні (так зване ―галицьке явище‖), сьогодні успішно виборює собі 

звання церкви, яка може задовольняти релігійно-духовні та ментально-культурні запити більшості 

українського народу. Цьому сприяє й сучасна суспільно-політична ситуація в Україні: вже перенесено її 

адміністративно-релігійний центр зі Львова до Києва, що дозволяє УГКЦ у недалекому майбутньому 

мати всі шанси не лише позбутися ярлика ―регіональної‖ та ―модної лише в Галичині‖, а й заявити про 

свої претензії на церковно-релігійний феномен всеукраїнського масштабу. Особливо ж це відчутно у 

контексті затяжного внутрішньоправославного конфлікту і протистояння між трьома православними 

церквами з різними ідейно-еклезіологічними та суспільно-політичними пріоритетами, що утворилися і 

функціонують в Україні внаслідок політичного розколу – розвалу радянської імперії. 

Кардинальні зміни, що відбуваються у суспільно-релігійному бутті України, не тільки 

сприяють, а й вимагають об‘єктивної оцінки багатьох історичних подій та явищ, а надто тих, які 

призвели до переходу трьох західноукраїнських єпархій (Перемиської, Львівської та Луцької) на унію 

після майже столітньої боротьби за власний канонічний статус. Отже, актуалізація проблеми 

становища західноукраїнських православних єпархій у постберестейський період, їхньої участі в 

унійних колізіях кінця XVII – початку XVIII ст. за умов духовного впливу є об‘єктивно 

детермінована і заслуговує на власне наукове витлумачення, а її результати можуть мати певне 

теоретичне і практичне значення для вивчення української історії, а надто церковної.  

Метою дослідження є спроба об‘єктивно неупереджено витлумачити наслідки Берестейських 

соборів 1596 р. (унійного та протиунійного) і з‘ясувати роль та місце трьох західноукраїнських єпархій у 

процесі боротьби за збереження власного статусу в контексті тих геополітичних і суспільно-релігійних 

змін, які мали місце наприкінці XVIІ – початку XVIII століть в історії Києво-Руського православ‘я. 

                                                 
1
 Тогочасні історичні назви цих єпархій значно ширші. У них відображалися найбільші міські центри, що 

підпадали під адмініставивно-релігійний (канонічний) вплив єпископа, осідок якого знаходився в одному із 

них. Отже, повна історична назва тієї єпархії, яка у роботі подається одним словом ―Львівська‖, 

―Перемишльська‖ чи ―Луцька‖, у досліджуваний період називалася ―Львівсько-Галицька та Кам‘янецька 

єпархія‖, ―Перемисько-Самбірська та Сяноцька єпархія‖ і ―Луцько-Острозька єпархія‖. 
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Для досягнення означеної мети автор актуалізує та ставить перед собою такі завдання: 

1. Відтворити суспільно-релігійну ситуацію на теренах трьох західноукраїнських єпархій у 

постберестейський період; 2. З‘ясувати основні причини та витлумачити наслідки переходу 

західноукраїнських православних єпархій на унію з Римо-католицькою церквою; 3. Унаочнити 

двовекторність сприйняття ідей церковного об‘єднання й розкрити причини антиоб‘єднавчих 

настроїв на теренах цих єпархій; 4 Дати об‘єктивну характеристику унійним заходам на їхній 

території і проаналізувати специфіку підготовки, а відтак і переведення їх на унію. 5; З‘ясувати 

історичне значення запровадження унії у Перемиській, Львівській та Луцькій єпархіях у церковно-

релігійному житті УГКЦ зокрема та Києво-Руського православ‘я загалом. 

Об’єктом дослідження є історіософське осмислення наслідків Берестейських соборів та 

умотивованості дій західноукраїнських владик – Перемиського єпископа Інокентія (Винницького), 

Львівського єпископа Йосипа (Шумлянського) і Луцького єпископа Діонісія (Жабокрицького), а також 

православної шляхти, церковно-релігійних об‘єднань (головним чином церковних братств, гуртків тощо) і 

пересічних віруючих цих єпархій у постберестейський період, що обумовлюється адекватністю їхньої 

реакції на тогочасні церковно-релігійні й суспільно-політичні перетворення, а звідси й конфесійну 

трансформативність, викликану релігійно-експансіоністськими настроями православної Півночі та 

католицької Речі Посполитої, що в підсумку призвели до запровадження церковної унії на теренах 

Перемиської, Львівської та Луцької єпархій. 

Розглядаючи історичний розвиток Києво-Руського православ‘я упродовж першого століття після 

Берестейської унії, варто пригадати деякі моменти, що стосуються самого її укладення. Дуже часто 

доводиться чути, що ідея унії єпископату Київської митрополії з Римо-католицькою церквою з‘явилася 

вперше чи то в Римі, чи то при дворі польського короля, чи то серед єзуїтів. Або ж, інше: ―Берестейський 

унійний собор (1596 р.) є неканонічний‖. В історіографії церковної унії існує низка тривіальних суджень, які 

різняться між собою хіба що ступенем нав‘язування. 

Аналіз джерельної бази рельєфно унаочнює та яскраво засвідчує, що першість в унійних пошуках 

належить виключно ієрархам Руської православної церкви, зокрема львівському єпископу Гедеону 

(Балабану), до якого дещо згодом долучився перемиський єпископ Михайло (Копистенський). Навіть, якщо 

унію розглядати, як таку собі, за словами В.Антоновича, ―штучку Потія і Терлецького‖, то слід пам‘ятати, 

що вони обидва були ієрархами тієї ж таки Київської митрополії, не кажучи вже про те, що луцький 

єпископ Кирило з благословення патріарха Константинопольського Єремії (Траноса) став 

патріаршим екзархом, бо бачте, ―королівський‖ ставленник –митрополит Київський Михайло 

(Рогоза) не викликав його Всесвятості довіри. Отже, зайвим є доведення, що Берестейський унійний 

собор, на якому було проголошено ухвалу про зміну канонічної юрисдикції Київської митрополії, 

підготували та здійснили ієрархи Руської православної церкви, хоча, поза будь-яким сумнівом, 

залишається те, що їхні прагнення цілковито улягали у контекст східної релігійної політики Риму і 

відповідали релігійно-політичним планам Варшави. 

А тепер кілька слів про ―канонічність‖ чи ―неканоність‖ Берестейських унійного і протиунійного 

соборів (1596 р.). Пошук відповіді на запитання: яке з цих двох зібрань працювало у правовому полі, а 

яке ні і наскільки канонічно обґрунтованими є постанови кожного з них, цілковито залежить від того, 

кого ми вважатимемо за вищу церковну владу у Церкві – її Главу чи когось із її представників. 

Незаперечним є той факт, що на боці митрополита Київського Михайла (Предстоятеля Руської 

православної церкви) стояли ще п‘ять єпископів, тоді коли серед противників унії були лише два 

ієрархи –єпископ Львівський Гедеон і перемиський владика Михайло. До цього ж можна додати ще й 

місце проведення Берестейських соборів, форми і методи підготовки їхньої роботи, які свідчать далеко 

не на користь опонентів церковного єднання. Більшість істориків, які засуджують унію, описуючи 

місце проведення антиунійного собору, послуговуються однією і тією ж тезою: ―Усі православні 

церкви (крім церкви св. Миколая) у Бересті були зачинені за наказом властей, тому наради противників 

унії відбулися в будинку Райського‖ [11, c. 47]. Проте інший конфесійно зорієнтований дослідник 

О.Григоренко, який від унії не залишає й каменя на камені, стверджує, що православні свідомо ―замість 

церкви вибрали великий і просторий кам‘яний будинок, який належав господарю на ім‘я Райський‖ 

(протестанту за релігійними переконаннями – Авт.) [7, c. 21]. 

Ще один момент, на який варто було б теж звернути увагу, – це поділ, що виник у Київській 

митрополії напередодні Берестя. Його важко було передбачити, хоча б з огляду на те, що всі її ієрархи, 

включаючи й єпископів Львівського та Перемиського, виступали з рішеннями на користь унії, адже й вони 

ухвалювали свою постанову собору про відрядження до Риму двох своїх представників. Їхня ж несподівана 

опозиція напередодні унійного собору та відступ від попередніх у цій справі напрацювань сприймалися не 

як тривалий розкол, а як тимчасова розбіжність, яку можна буде невдовзі побороти, що власне й сталося, 
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щоправда майже через століття: бо уніати зі свого боку, а православні, зі свого, – вважали Київську 

митрополію єдиним цілісним суспільно-релігійним організмом, який не може бути розчленованим. 

Річ Посполита, як і всі інші тогочасні європейські держави, вважала релігійні відмінності серед свого 

населення небажаними, а тому її уряд, заручившись підтримкою Римської курії, відверто боровся за 

втілення в життя принципу ―чия держава, того й релігія‖. Деяким історикам на тлі решти державних 

утворень Річ Посполита ―виглядала відносно толерантною країною‖ [13, c. 26]. Якщо з таким висновком і 

можна було б погодитися, то лише за умови визнання, що терпимість Речі Посполитої була необхідною 

умовою для реалізації її релігійно-політичних планів, а не переконанням. Як справедливо зазначає С.Сеник, 

―вона мусіла погодитися з фактом, що руська меншість, яка становила принаймні третину, а може, і 

половину населення держави, ніколи не перейде до латинської Церкви. Найкраща альтернатива, на яку 

можна було розраховувати, – це єдність віри з різницею в обряді. Отож після того, як ієрархія вибрала 

об‘єднання з Римським Престолом, держава офіційно сприяла унії, але політична доцільність диктувала їй 

численні компроміси‖ [13, c. 26]. Тобто, скільки б не точилося дискусій стосовно церковно-релігійної 

політики Речі Посполитої, історичні реалії та досвід переконливо засвідчують, що її уряд надавав перевагу 

унії над самостійним розвитком і утвердженням православ‘я на її теренах. 

Криза у внутрішньо-церковному житті Київської митрополії поглибилася на початку XVII ст. і 

була зумовлена кризою її ієрархічного устрою. Йдеться передусім про те, що все колишнє Києво-

Руське православ‘я на той час було репрезентоване лише двома західноукраїнськими єпархіями, які 

вже у першому поунійному десятилітті залишилися без власних очільників – спочили у Бозі єпископ 

Львівський Гедеон (1607 р.) та єпископ Перемиський Михайло (1610 р.). Для відродження 

церковного життя й функціонування на теренах Речі Посполитої у православних майже не 

залишилося жодних перспектив, адже не було кому рукоположити єпископа для осиротілої пастви. 

Вихід із ситуації було знайдено, коли правонаступник львівського владики Гедеона – єпископ Єремія 

(Тисаровський) прийняв свячення з рук Сучавського митрополита. За умов протистояння між уніатським і 

православним духовенством таке траплялося дуже часто, проте у більшості випадків свячення ―на боці‖ не 

визнавалися канонічними ні православними, ні, тим паче, католиками [4, c. 125–127]. 

Оскільки ж один єпископ не міг приділити належної уваги перспективі і розвиткові 

західноукраїнських православних єпархій, а свячення ―на боці‖ не визнавалося, то багато хто 

змушений був звертатися за свяченнями до місцевих уніатських ієрархів. Можна припустити, що це 

посилювало, з одного боку, тенденцію до зближення з уніатським духовенством, а з іншого – 

формувало у ставлеників почуття відданості душпастирю, від якого приймалося свячення. Криза 

православ‘я полягала також і в стосунках мирян з духовенством. Пов‘язана з місцевими традиціями 

суспільного впорядкування, а також з тодішньою церковною політикою, ця криза надзвичайно 

активізувала позаієрархічні структури – те, що в історіографії названо ―світським елементом‖ [9,  

c. 93–118]. Найвизначнішою формою організації цього ―елемента‖ був братський рух, діяльність 

якого активно підтримувалася і стимулювалася місцевими владиками, князем Костянтином 

Острозьким та іноземними православними релігійними центрами, зокрема представниками 

Александрійської церкви [1, 2]. Ще важливішу роль у боротьбі з унією та активізації процесу 

відродження православного життя в Речі Посполитій відіграла козаччина. Проте і ті, і інші своїм 

надмірним втручанням у внутрішнє церковно-релігійне життя лише поглиблювали кризу традиційної 

системи світського патронату у Київській митрополії. Витлумаченню цієї проблеми значна увага 

приділена в авторському дисертаційному дослідженні ―Роль Львівської та Перемиської єпархії в 

унійних процесах наприкінці XVII – початку XVIII століть‖ [15, с. 85–102]. 

Поява ієрархії у травні 1620 р. та її спроби відновити свою юрисдикцією на теренах Київської 

митрополії ознаменувало ―початок кінця‖ гегемонії братського руху. Після смерті митрополита Київського 

Іова (Борецького) його наступник Ісайя (Копинський) також намагався узяти братства під свій пастирський 

контроль. Проте остаточне розв‘язання проблем, пов‘язаних зі світським рухом у Київській митрополії, 

належить хіба що її митрополиту Петру (Могилі). Саме він зумів підпорядкувати усі існуючі на той час 

позаієрархічні структури своїй владі. Однак братчики й надалі прагнули зберігати попередню дистанцію у 

―співпраці‖ з церковними ієрархами. Конфлікти та протистояння, зумовлені боротьбою за сфери впливу у 

церкві, не припинялися аж доки братства не зникли з арени суспільно-релігійного життя. 

Основними чинниками, що сприяли різкому повороту подій у церковно-релігійному житті 

західноукраїнських єпархій, наслідком яких стала активізація унійних ідей на теренах Львівської, 

Перемиської, а згодом і Луцької єпархій, були геополітичні. Адміністративний поділ України, що 

відбувся в результаті другого поділу Речі Посполитої, вніс суттєві корективи у канонічно-

територіальний устрій існуючих церковних юрисдикцій як уніатської, так і легалізованої 1632 року 

православної. Обидва її поділи не стільки створювали умови для самовизначення західноукраїнських 
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єпархій, скільки вимагали від них негайних адекватних дій. Останні були продиктовані боротьбою за 

сфери впливу на церковно-релігійне життя православних вірян українських і білоруських земель, що 

набула нового імпульсу між Російською монархією та Річчю Посполитою. За цих умов церковно-

релігійні справи у західноукраїнських єпархіях набирають такої конфігурації, в якій поєднуються 

політичні, національні, релігійно-бословські та культово-обрядові елементи, що не могло не зачіпати 

інтересів держав-суперниць і Риму. У підсумку це призвело до того, що стався відхід Перемиської, 

Львівської та Луцької єпархій від Києва і, тим самим і від православної Київської митрополії. Ситуація 

склалася так, що колись єдина руська (українська) земля поділилася на дві частини, на кожній з яких 

було встановлено дві окремі православні юрисдикції. Одну очолював митрополит Київський Йосиф 

(Тукальський), а іншу – Антоній (Винницький). Заплутавшись у такій ситуації, одні визнавали главою 

Руської православної церкви митрополита Київського Йосифа (1663 – 1675 рр.), який резидував у 

Запоріжжі та був екзархом патріарха Константинопольського, а інші (і ті й інші – православні) –

митрополита Київського Антонія (до возведення у митрополичий сан був православним єпископом 

Перемишля), який також перебував у канонічному підпорядкуванні патріарха Константинопольського і 

був душпастирем православних вірян сучасної Правобережної України. 

Окрім того, упродовж XVII ст. відбулася й серйозна структуризація суспільства не на користь 

Києво-Руського православ‘я. Йдеться передусім про окатоличення української та білоруської шляхти. 

В.Антонович пише, що ―православна шляхта покатоличилася в першій половинї XVII ст. до того, що в 

другій половинї сего столїття вже не богато шляхетських родів держалися віри своїх предків. Вони 

чинили нїкчемну менчість на провінциональних соймиках, а в декотрих країнах (напр.: У Чорній Руси, 

в Подільщинї) пропали майже зовсім‖ [4, c. 90]. Ось як про цей доволі масовий перехід на католицтво 

та стрімке спольщення української шляхти говорить Ю. Федорів: ―…кожен, хто переходив на 

латинництво, ставав рівночасно поляком. Туди помандрували Вишневецькі, Острозькі (сини князя 

Костянтина Острозького), Чарторийські, Сангушки, Сапігши та цілий ряд інших‖ [14, c. 171]. 

Окатоличення українсько-білоруської шляхти призвело до того, що не було кому представляти й 

захищати інтереси православних у сеймах. До цього ж слід додати й те, що поступово зводилася до 

мінімуму роль козаччини у боротьбі за православне віросповідання та обряд. Слід пам‘ятати, що 

остання, по-перше, сконцентрувала свій ресурс на Лівобережній Україні, а по-друге, як справедливо 

зазначає Д.Блажейовський, російський царат, використавши потенціал козацького корпусу у боротьбі з 

Польщею, почав виношувати плани, націлені на його ліквідацію [6, c. 435–436]. А з відновленням та 

утвердженням у Київській митрополії влади духовенства стрімко починають втрачати свій вагомий 

вплив і церковні братства, що були чи не найзавзятішими борцями з унією. Коли роль обидвох у 

церковно-релігійному житті звелася до мінімуму, створилися чи не найсприятливіші умови для 

проникнення унійних ідей на терени Львівської, Перемиської та Луцької єпархій. 

Отже створювалася вигідна релігійно-політична ситуація, яку уряд Речі Посполитої зумів вдало 

використати на власну користь. Розглядаючи унію як поступовий, але надійний засіб для окатоличення 

українців і білорусів, її уряд активізував комплекс заходів, головною метою яких було довершення унійних 

процесів на Правобережній Україні. Добре розуміючи в яких складних геополітичних умовах перебуває 

держава, політичні кола Речі Посполитої та й сам король провадили досить таки дипломатичну, а якщо 

відвертіше, то хитрозамислувату політику. Все зводилося до нібито визнання релігійних прав за 

православними, але насправді ж уживалося всіх зусиль для того, аби реально покращувати становище 

уніатської церкви і в такий спосіб заохочувати православний клір переходити до уніатського табору. 

Визначальна роль у процесі популяризації унійних ідей на теренах західноукраїнських єпархій, а 

відтак і реалізації планів Речі Посполитої щодо переведення їх на унію з Римо-католицькою церквою 

належить двом ставленикам короля Яна Собеського – Івану Винницькому та Івану Шумлянському (згодом 

єпископи: Перемиський та Львівський). Їхня позиція цілком відповідала державницьким інтересам Речі 

Посполитої, адже обидва були активними її громадсько-політичним діячами. Дослідники зазначають, що 

І.Шумлянський зумів відзначитися неабиякою наполегливістю у веденні переговорів з гетьманами 

П.Дорошенком та І.Мазепою про об‘єднання України. Російський монарх Петро І вбачав у ньому також 

причетність до зради цареві гетьманом І.Мазепою [12, c. 27–28]. 

Виявивши в Іванові Шумлянському непідробну схильність до унії, король призначає його єпископом 

на Львівську кафедру. Проте, представники Свято-Успенського братства стали на заваді королівським 

намірам, а тому єпископську кафедру той зміг посісти лише після смерті єпископа Євстахія (1676 р.). 

Король був упевнений у послідовності та відданості нового єпископа, адже він ще під час військової служби 

не виявляв якоїсь особливої прихильності до православ‘я. Щоб більше заохотити Йосипа Шумлянського, 10 

березня 1675 р. король своїм привілеєм, виданим у Брацлаві, призначив його адміністратором Київської 

митрополії [3, арк. 1]. Тут же польський король видав універсал, виконання якого вимагало від 
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православного духовенства і мирян абсолютного послуху перед єпископом. У королівському універсалі за 

Йосипом Шумлянським закріплювалося право адміністративного і церковно-релігійного впливу на 

Перемиську, Луцьку, Мстиславську та навіть Чернігівську єпархії. Остання, як відомо, у результаті 

Андрусівського перемир‘я між Росією та Річчю Посполитою підпала під політичний протекторат Москви. 

Король і уряд держави робили все для того, щоб під юрисдикцію Львівського єпископа опинилися усі ті 

єпархії, які належали митрополиту Йосипу Тукальському. Отже, Ян Собеський уживав максимум зусиль, 

націлених на зміцнення духовної та адміністративної влади свого ставленика, який був прихильником 

унійної політики Речі Посполитої і міг добре прислужитися для успішної її реалізації. 

За таких умов Перемиська єпископія 1679 року перейшла до рук схильного до унії ієрарха. На 

неї король призначив Івана Винницького (брата київського митрополита Антонія). Як бачимо, і 

Львівська, і Перемиська єпархії відтепер знаходилися у руках таємних уніатів, або ж тих, хто 

розглядався королем як надійний інструмент, за допомогою якого Річ Посполита мала здійснювати 

свою релігійну політику на Правобережній Україні. Отже, і для уряду Речі Посполитої, і для 

західноукраїнських єпископів Луцького Інокентія Винницького та Львівського Йосипа 

Шумлянського залишалося лише втілити унійний проект у життя, що, власне, невдовзі й сталося. 

Аналіз проблеми становища західноукраїнських православних єпархій у постберестейський період і 

витлумачення основних факторів, які вплинули на зміну канонічного статусу Перемиської, Львівської та 

Луцької єпархій в процесі столітньої боротьби за власне національно-релігійне самовизначення за умов 

української бездержавності, дає нам підстави зробити такі висновки: 

1. Берестейський протиунійний собор, скликаний 1596 року єпископом Львівським Гедеоном та 

його однодумцем – перемиським єпископом Михайлом, за всебічної підтримки князя Острозького, 

окрім викляття прихильників унійного поєднання, не дав бажаних результатів. Радше, навпаки – у 

середовищі православних поглибилася суспільно-релігійна криза, яка незабаром переросла у 

міжконфесійну ворожнечу і війну за релігійною ознакою. 

2. Увесь період існування західноукраїнських православних єпархій як частини Руської православної 

церкви, що вціліла й продовжила своє існування у постберестейський період, сповнений тяжких 

випробувань. Внутрішньоцерковне життя у цих єпархіях кращим не стало, навпаки, додалися нові 

складнощі, зумовлені тривалим внутрішнім протистоянням не лише з братствами, а й тією частиною 

українських вірян, які прагнули до з‘єднання церков. 

3. Суспільно-політичні трансформації (поділи Речі Посполитої) стимулювали уряд останньої, 

якомога швидше закрити релігійну проблему шляхом довершення унії на Правобережній Україні, 

стимулювавши цим самим до активнішої діяльності Римську курію, в результаті чого та розпочала 

широку пропагандистську діяльність, спрямовану на ―навернення схизматиків‖ і ліквідацію розколу 

між православними і католиками. 

4. Ідея переходу західноукраїнських єпархій на унію з Римо-католицькою церквою живилася згадкою 

про Берестейське церковне об‘єднання 1596 р. й час од часу переростала в її практичну площину. Проте 

унійні ідеї, якими попервах марили львівський єпископ Гедеон та його перемиський колега, владика 

Михайло, знайшли своє втілення в життя аж через століття, коли Перемиська (1691р.), Львівська (1700 р.), а 

за ними й Луцька єпархії (1702 р.) перейшли на унію з Римським апостольським престолом. 

Сама ж реалізація унійного проекту на теренах цих єпархій, його підготовка і впровадження на 

практиці є окремою компонентою історіософського осмислення унійної проблематики і потребує 

подальшого ретельного науковою дослідження. 
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АВТОНОМНО ГУМАНІСТИЧНІ І РЕЛІГІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ІСТОРИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЕТИЧНОЇ ДУМКИ 

 

У статті здійснюється методологічний екскурс в історію етичної думки людства. 

Аналізується діалектика автономно гуманістичного і релігійного чинників в обґрунтуванні засад 

моральності. Визначаються можливості синтезу цих двох контекстів етичної думки. 
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Духовна та соціальна ситуація сьогодення відзначається тенденціями морально-антропологічної 

кризи. Це актуалізує пошуки ефективних шляхів обґрунтування оновленого гуманізму, який би 

надав дієвих ідейних і практичних імпульсів таким життєво важливим настановам, як міжлюдська 

солідарність, гармонізація ставлення людини до природи, подолання знедуховленості культури й 

тотального релятивізму ціннісних критеріїв. Водночас будь-який пошук нового у сфері ідей і 

цінностей неминуче передбачає увагу до історичної спадщини, конструктивну рефлексію щодо 

наявного в її надрах цінного досвіду, який може служити одним з методологічних дороговказів 

пошуку перспективних шляхів розвитку. Розбудова сучасного гуманізму принципово неможлива без 

актуалізації на нових засадах і в новому соціально-ціннісному контексті продуктивних морально-

етичних ідей минулого. А принциповий лібералізм і плюралізм сучасного світогляду спонукає бачити 

конструктивне ціннісне ядро як в етиці релігійній, так і світсько-гуманістичній, вміти здійснювати їх 

синтез та віднаходити шляхи гармонізації сакралізованого й секулярного контекстів моральності. 

Цим і мотивується мета цієї статті: на шляхах екскурсу в історію етичної думки від античності до 

Нового часу обміркувати тенденції як світсько-гуманістичного, так і релігійного обґрунтування 

моралі і моральності, простежити потенції їх синтезу та актуальну значущість для морального 

пошуку людини сьогодення. Порівняльна увага до античності, Середніх віків, Відродження і Нового 

часу викликана тим, що сукупний ідейний та історичний досвід саме цих епох заклав ідеологічний і 
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соціальний фундамент образу сучасного європейського суспільства, а чи не всі ключові ідейно-

світоглядні парадигми сьогодення ґрунтуються на методологічних передумовах, сформованих у 

контексті ідейного діалогу названих епох історії. 

Методологічними орієнтирами статті служать етичні та філософські ідеї висловлені, зокрема, у 

працях Епікура [6], І.Канта [1], Л.Феєрбаха [5], Б.Рассела [4], О.Лосєва [2]. 

Історія осмислення людиною морально-етичних проблем і цінностей така ж давня, як й історія 

самоусвідомлення її у світі. Найбільш ранні зразки морально-етичних міркувань наявні у змісті давніх 

міфологічних і релігійних учень, де етичні ідеї були синкретично поєднанні з естетичними, утилітарними, 

політичними, правовими, сакральними уявленнями. Спершу моральні цінності обмірковувались не 

систематично, а в рамках окремих думок, сентенцій, афоризмів, діалогів, міфологічних сюжетів, наявних 

передусім у текстах сакрального характеру, що належали представникам різних цивілізаційних ареалів. 

Важливою є морально-етична спадщина Стародавнього сходу, яка й нині привертає до себе увагу, 

живить смисложиттєві прагнення багатьох людей сьогодення, зокрема належних і до західного світу. 

Особливо важливим є моральний доробок буддизму й конфуціанства – недаремно ж ці релігії багато хто з 

дослідників вважає передусім морально-етичними, а не богословськими доктринами. Незалежно від 

конкретних форм її релігійного обґрунтування цінною для сьогодення є культивована етикою цих релігій 

ідея «серединного шляху», «золотої середини», що передбачає розважливість, уникнення крайнощів, 

поміркованість в думках, прагненнях, оцінках, готовність до самоаналізу, самодисципліни, повагу до 

гідності іншої людини, здатність до непафосної взаємодопомоги на основі принципу «стався до інших 

так, як хотів би, щоб ставилися до тебе!». 

Актуальними є ідеї конфуціанства щодо поваги до предків, історії свого народу, здатності нації 

плекати морально відповідальних лідерів (ідеал «шляхетного мужа»), які б жили передусім інтересами 

громади, а не лише власними егоїстичними. У східній етиці, можливо, більш послідовно, ніж у 

європейській, лунає ідея ціннісної єдності людини з природою, незавдання шкоди нічому живому 

(принцип «ахімса»). Ці та інші важливі настанови етики Стародавнього сходу визначають їхню 

співзвучність багатьом злободенним моральним запитам сьогодення. 

Етична думка Стародавньої Греції та Риму (античності) надала осмисленню моральних проблем 

більш систематичного характеру. Саме в Стародавній Греції етика оформилась як самостійна наука. 

Морально-етичні вчення становили значущий елемент у доктринах усіх провідних античних 

філософських шкіл та окремих мислителів. Спершу етична думка була представлена фрагментарними 

судженнями, міркуваннями ранніх грецьких мудреців і філософів. Багато в чому смисл морально-етичних 

настанов тут зводився до заклику віднайти гармонію з природним космосом, зайняти в ньому свою нішу, 

культивуючи ціннісну взаємність з іншими людьми на засадах «золотого правила». Характерними 

представниками раннього періоду античної етичної думки були так звані «сім мудреців», філософи Фалес 

(640 – бл.562 чи 550рр. до н.е.), Анаксимен (VI ст. до н.е.), Анаксимандр (бл.610 – після 547рр. до н.е.), 

Геракліт (кін. VI – поч. V ст. до н.е.), Піфагор (бл.570 – бл.500рр. до н.е.), Демокрит (бл. 470 – ?) та інші. 

З початком діяльності руху софістів («професійних учителів мудрості» – вправних риторів, 

правників, мовознавців, логіків V – IV ст. до н.е.), що припала на добу встановлення демократичного 

ладу в грецьких полісах, моральні проблеми – проблеми людини – стають центральними у 

філософських пошуках. Ретельно обмірковуються та зіставляються різноманітні звичаї, традиції, норми 

співжиття людей з метою з‘ясування, які з них кращі, ефективніші. Софісти, досліджуючи моральні 

цінності, культивували релятивізм, тобто заперечували наявність якихось абсолютних, беззастережних 

їх критеріїв, наголошуючи, що мірил ціннісної істини – множина (все залежить від індивідуальних чи 

групових інтересів, вигоди, традицій). На їхню думку, розумово розвинута й освічена людина має 

цілковите моральне право використати свою перевагу в інтелектуальній майстерності для здобуття 

власної вигоди, хай навіть для цього доведеться ввести інших в оману, змалювати речі у спотвореному 

світлі: якщо їй це вдалося, – «істина», «справедливість» на її боці, й можна насолоджуватися перемогою 

та зиском, адже саме людина як індивід – «міра всіх речей». 

З певною часткою умовності сенс діяльності софістів можна порівняти з настановами сучасних 

«піар»-технологій, завданням яких нерідко є створення вигідного образу справи, насправді дуже 

далекого від її реального стану (нав‘язування таких образів уможливлюється вдалим використанням 

необізнаності, психологічних слабкостей, стереотипних уявлень тих, на кого спрямовується піар-

маніпуляція). Застережемося, однак, що роль софістів в історії етики не можна вважати лише 

негативною, хоча б тому, що їхня професійна увага до тонкощів звичаїв і норм та їх застосування не 

лише давала важелі до спотворення справжніх ціннісних значень, а й відкривала можливість побачити у 

звичних стандартах життя й те, що в моральному плані є наносним, догматичним, забобонним. Таку 
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можливість і використав та блискуче розвинув геніальний афінський мислитель Сократ (бл.470 – 

399рр. до н.е.). 

Полемізуючи з релятивізмом софістів, Сократ прагнув обґрунтувати існування морально-

ціннісного абсолюту й здатність людини його віднайти та жити узгоджено з ним. Для Сократа умовою 

моральності є глибинне самопізнання особистості, на грунті якого, духовно трансформуючись, 

«преображаючись», пробуджуючи в собі «демона добра», вона переконується в безальтернативності 

для власного блага додержання засад чесноти і справедливості. В результаті такої настанови зміст 

морального обов‘язку сприймається людиною вже не як обтяжлива зовнішня вимога, (виконання якої 

бажано б безкарно уникнути), а перетворюється на предмет власного бажання, на щось таке, що 

людина готова чинити залюбки. (З цією Сократовою думкою перегукується, до речі, набагато пізніше 

сформульована християнська теза «пізнайте істину, і вона вас порятує!»). 

Ключова ідея Сократа – «пізнання рятує від зла» означає передусім не спрямованість знання на 

зовнішній світ заради здобуття важелів панування над ним, а настанову на розкриття особистістю в 

глибинах власної душі тих імпульсів, які спонукають до щирого єднання з іншими людьми, 

відповідальності за таке своє ставлення до них, яке б сприяло примноженню порозуміння, 

взаємодопомоги, любові. Цінною є й ідея Сократа про те, що моральність не може бути нав‘язана 

примусом чи засвоєна суто звичаєво, а формується лише через активну волю до самовиховання, 

вдосконалення і взаємозбагачувального діалогу з іншими, на ґрунті чого людина поступово 

переконується в «божественному»
2
, космічному, а отже, абсолютному смислі цінностей справжньої 

доброчесності. 

Продовживши лінію свого вчителя Сократа у пошуку абсолютних основ моральних цінностей, 

перший послідовний філософський ідеаліст Платон (428 чи 427–348 чи 347рр. до н.е.) спробував 

співвіднести структуру людської душі зі своїм розумінням структури буття космосу: надприродній сфері 

ідей, космічно-божественних смислів відповідає розум людини, світовій душі – її воля, матеріальному світу 

– пристрасті. Кожній особистості притаманне природжене домінування якоїсь однієї з цих здатностей, а 

тому моральне завдання особи – збагнути свою сутність й розвивати саме ті якості й чесноти, які з неї 

випливають. За умови адекватного морального розвитку особа з домінуванням розумової частини душі 

здатна виплекати в собі чесноту мудрості (Платон визнає її прерогативою інтелектуально-політичної еліти 

– «філософів-правителів»); переважання вольових якостей може сформувати мужність (найважливішу 

чесноту «воїнів» – охоронців внутрішнього ладу і зовнішнього миру); людина пристрасної душі морально 

зобов‘язана злагоджено організовувати свою емоційно-афективну сферу, культивуючи стриманість і 

поміркованість (як головні якості «нижчої верстви» соціуму – «селян і ремісників»). Збалансованість у 

суспільстві функцій носіїв кожної з цих чеснот здатна, на думку Платона, забезпечити їх стосункам 

справедливість (це четверта, інтегративна чеснота в його переліку). 

Впевненість у природженості, напередвизначеності конкретних моральних задатків людини 

призвела Платона до обґрунтування ідеальної моделі суспільства з суворою ієрархією та апріорною 

нерівністю, де кожен громадянин цілком прив‘язаний до своєї соціальної ніші, упокорений тотальному 

контролю влади, часто позбавлений права на соціальну динаміку та ініціативу. В такому суспільстві 

індивідуально-особистісне цілком приноситься в жертву загальнодержавному, що збігається з волею 

владних верств. Це своєрідна модель тоталітаризму, втілення якого в практиці розбудови 

більшовицьких та фашистських режимів у ХХ столітті (через понад 2000 років після Платона – 

парадокс історії!) засвідчило всю негуманність, згубність такого ідеалу суспільного облаштування. 

Тому, попри цінні ідеї Платона в галузі теоретичної етики, морально-етичний смисл його концепції 

суспільства несе негативне забарвлення, яке може бути лише антиприкладом і застереженням. 

Учень Платона – Аристотель (384 – 322рр. до н.е.), що, як відомо, вважається геніальним 

енциклопедистом античної доби, засновником і систематизатором цілої низки окремих наук, 

перетворив етичну думку на струнку впорядковану дисципліну, обґрунтував специфіку предмета етики 

як науки про шляхи формування чеснот – практичної філософії, покликаної не лише продукувати 

знання, а й обґрунтовувати переконання й цінності. 

Моральні чесноти Аристотель розглядав в руслі стародавнього принципу «золотої середини», 

вважаючи їх запорукою уникнення крайнощів. Доброчесна поведінка є результатом підкорення наших 

пристрастей розумові на взірець того як, за образним порівнянням Аристотеля, слухняна дитина 

кориться слушним настановам люблячих батьків. Метою моральності Аристотель визнає щастя 

(принцип евдемонізму), але не зводить його до суто утилітарного добробуту: це щастя, по суті, тотожне 

                                                 
2
 Загальновідомо, що за власні погляди, зокрема й за уявлення про існування єдиного 

Божества Сократ, був засуджений до страти, не погодившись зректися своїх переконань. 
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внутрішній задоволеності від усвідомлення того, що не зраджено моральний обов‘язок, не ображено 

гідність іншого, хай навіть при цьому не здобуто тих матеріальних чи суспільних благ, які можна було 

б дістати через «компроміс із совістю». Ще одна особливість етики Аристотеля – визнання наявності в 

особи активної громадсько-політичної позиції, волі брати участь в суспільному житті держави за 

неодмінну умову моральності. На відміну від Платона, Аристотель – ліберальний соціальний мислитель: 

для нього оптимальним устроєм є або освічена гуманна монархія, де володар не перетворюється на 

тирана, або поміркована демократія, де за особистістю визнається невід‘ємне право на суспільну 

ініціативу, реальний вплив на управління соціумом. 

Значущим є й етичний доробок грецьких і римських мислителів та шкіл, що діяли після 

Аристотеля, в так звану добу еллінізму (пізній, посткласичний період античності) – епікурійців, 

стоїків, неоплатоніків. У їхніх вченнях велику увагу приділено розгляду внутрішнього світу 

особистості, питанням вибору оптимальних мотивів поведінки на основі мудрого балансу 

матеріальних і духовних інтересів, ролі самоаналізу й інтелектуально-ціннісного самовиховання як 

способів подолання залежності від життєвої суєти та безглуздості знеособленого існування. Епікур 

(341 – 270рр. до н. е.) та його послідовники розробляли концепцію поміркованого гедонізму – «етики 

задоволення», яке визнається метою і критерієм осмисленості життя. Але таке задоволення аж ніяк не 

тотожне зануренню у нестримний вир догоджання будь-яким пристрастям. Це радше душевно-

інтелектуальна розрадженість від вміння безтурботно обходитись без матеріальних надлишків, 

насолода від спілкування, творчості, споглядання природи. Епікур пише: «Отже, коли ми кажемо, що 

задоволення – кінцева мета, то маємо на увазі не задоволення розпусників й не задоволення, що 

полягають у чуттєвих пристрастях, а свободу від тілесних страждань та від душевних тривог. Ні, не 

пиятики й гулянки ненастанні, не насолоди хлопчиками й жінками, не насолоди всіма розкішними 

стравами породжують приємне життя, а тверезе міркування, яке досліджує причини будь-якого 

вибору й уникання та виганяє хибні думки, що спричиняють у душі величезний неспокій» [6, с.211–

212]. На відміну від Аристотеля, Епікур вважав участь особи в політиці згубною, оскільки, 

захопленість боротьбою за владу, на його думку, псує людину, підкорює її служінню «неприродним і 

зайвим потребам» – шанолюбству, писі, жаданню матеріальної могутності, які вбивають в людині 

нормальні комунікативні імпульси, прирікають її на втрату справжніх друзів і внутрішню самотність. 

Грецькі та римські стоїки (Зенон, 336 – 264рр. до н.е., Сенека, бл.4р. до н.е – 65р. н.е., Епіктет, 

бл.50 – 140, Марк Аврелій, 121 – 180 та ін.) актуалізували питання внутрішньої самодостатності духовно 

розвинутої особистості («мудреця»), здатної, зберігаючи душевну незворушність («атараксію») на 

основі мудрого розуміння космічного ладу речей – логосу, плекати імунітет проти згубного впливу 

життєвих та суспільних катаклізмів, несправедливості влади, думок і настроїв безликої юрби. 

Неоплатоніки (Плотін, 204/205 – 270, Ямвліх, бл.280 – бл.330, Порфирій, 232/233 – після 301, та 

ін.) порушили проблему розкриття містично-релігійних шляхів самоактуалізації особистості через 

пошук внутрішньої єдності з космічно-божественним єством світу. Така настанова свідчила про 

загальне підвищення ролі релігійних світоглядних настанов за умов становлення християнства як 

світової релігії та його ідейної полеміки з космологічно-антропологічними античними ціннісними 

принципами, що переживали кризу. 

Як бачимо, морально-етичний доробок Стародавнього світу є не просто спадщиною історії 

людської думки, а містить чимало актуальних загальнолюдських проблем, ідей, принципів, значущих 

і в умовах сьогодення. Недаремно ж у жодну наступну епоху історії не обходилося без звернення 

європейських мислителів-етиків до інтелектуальної скарбниці Античності як своєрідної колиски 

більшості ідейних здобутків західної цивілізації. 

Епоха Середніх віків, що прийшла на зміну античності, – це доба домінування в усіх сферах 

культури та життя релігійного світогляду. Відповідно й етична думка цього часу перебувала в орбіті 

релігійних уявлень та цінностей – християнських, юдейських, ісламських. Християнська етика (як й 

етика інших авраамістичних релігій – юдаїзму та ісламу) ґрунтується на біблійному вченні про 

людину як найдосконаліший витвір Бога, його «образ і подобу», «вінець творіння». З іншого боку, 

проголошується ушкодженість загальної природи людини первородним гріхом Адама і Єви. Звідси 

ідея подвійності моральної сутності людини: в ній є вогник божественний – здатність до добра та 

благочестя, але є й можливість занепадати у провалля зла, керуючись свободою волі. 

Релігія позиціює себе тією сферою, яка покликана надати людині надійні орієнтири доброчесного, 

праведного спрямування свободи волі, що є передумовою потойбічного спасіння в Царстві Небесному, 

коли людські душі цілком трансформуються і сам смисл свободи вже не передбачатиме болісний вибір 

між добром і злом, а означатиме принципову неможливість обирати зло. Основними чеснотами 

визнаються узгоджена з настановами Одкровення й Церкви віра та смирення. В руслі такого розуміння, 
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з опорою на біблійні загалом й особливо новозаповітні тексти, європейські середньовічні мислителі, що 

водночас були богословами, а деякі – навіть церковними діячами (Квінт Тертулліан, бл.160 – бл.220, 

Августин Блаженний, 354 – 430, Йоан Еріугена, бл.810 – 877, П’єр Абеляр, 1079 – 1142, Тома 

Аквінський, 1225/26 – 1274 та інші), й обмірковували проблеми етики. 

Незаперечним здобутком християнської етики є ідеї милосердної любові, неспротиву злу 

насильством, готовності до самопожертви заради утвердження життєвих ідеалів, в які віриш. А втім, 

фактом є й те, що в добу Середньовіччя Церква, покликана утверджувати такі цінності, насправді 

нерідко культивувала явища, що їм суперечать. Скажімо, ідея милосердної любові важко узгоджується 

з практикою насильницького переслідування інакодумців, «єретиків»; ідея самопожертви не передбачає 

дій, спрямованих на зміцнення всеосяжної влади та примноження багатства за будь-яку ціну, до чого 

вдавалися багато хто з церковних лідерів доби. Причому в церковних ідеологів завжди знаходилися 

зручні «аргументи» для виправдання фактів аморалізму багатьох церковників й самої політики Церкви, 

тут зараджувала та ж таки ідея загальної гріховності людства: попри свою Божественну встановленість 

Церква – все ж сукупність людей, а отже, наголошують її речники, прояви неправедності самих 

священнослужителів чи окремих явищ у церковній політиці – неминучі, але це, мовляв, не може 

ставити під сумнів непомильність самої Церкви. 

Тож попри декларовані високі ідеали реальна морально-етична атмосфера Середніх віків не була 

вільною від лицемірства, ханжества, відзначалася наявністю фанатизму та нетолерантності, що 

нерідко виливалися в кровопролитну ворожнечу. 

Як зазначає філософ Б.Рассел, аналізуючи історичні факти середньовічного життя, «терор 

застосовувався доти, доки не став звичним і не втратив сили свого впливу» [4, с.63]. У порядку 

ілюстрації наведемо також характерні міркування знакових постатей раннього й пізнього 

Середньовіччя – Августина Блаженного та Мартіна Лютера про співвідношення настанов любові і віри, 

коли одне з цих явищ, по суті, протиставляється іншому, причому ціннісні симпатії авторів на боці віри, 

протипоставленої любові. «Ви можете вірити й не любити» [Цит. за: 5, с.382]. «Хіба не заповів нам 

Господь Христос любити й ворогів?.. Заради їх особистості я повинен їх любити; а через їхнє вчення я 

повинен їх ненавидіти. Отже, я повинен їх ненавидіти або повинен ненавидіти Бога, який хоче, щоб 

корилися його слову... Чого я не можу любити одночасно з Богом, те мушу я ненавидіти; якщо тільки 

будуть проповідувати щось, противне Богові [тобто церковному уявленню про «богоугодне»], то вся 

моя любов та дружба до них має зникнути; я ненавидітиму тебе й не бажатиму тобі добра. Бо ж віра 

повинна посідати перше місце й повинна наставати ненависть і припинятися любов, коли справа 

торкнеться слова Божого... Віра швидше допустить, щоб усі істоти загинули, ніж щоб загинуло слово 

Боже й залишилася сама єресь» [Цит. за: 5, с. 384–385]. Очевидно фанатичний, негуманний дух цих 

загалом характерних для більшості середньовічних авторів міркувань нерідко є тим, за чим жалкують 

нинішні опоненти процесів секуляризації та світоглядного плюралізму, в яких вони поверхово схильні 

бачити джерело всіх «ціннісних збочень» сучасного соціуму. 

Свобода моральної ініціативи середньовічної особистості була мінімальною, адже особистість як така 

нерідко «розчинялася» в корпоративній одностайності, освяченій авторитарною Традицією. І весь пафос 

морально-соціальних ідей більшості середньовічних мислителів зводився до обґрунтування покори особи 

цій Традиції. Ханжеський аскетизм середньовічної моралі часто ставав на заваді таким незаперечним 

цінностям, як, скажімо, щире кохання чи право на вибір життєвого шляху й покликання. (Показовою в 

цьому плані є трагічна доля видатного філософа й ченця П‘єра Абеляра, чиє «несанкціоноване» церковним 

правом щире кохання з Елоїзою було жорстоко покаране, і філософ зазнав варварської фізичної екзекуції; 

подібних фактів в історії середньовічних звичаїв, освячених релігійною етикою, – множина). 

Історія середньовічної етики та моральної практики є повчальною і свідчить про те, що жодні 

навіть найбільш гуманні ідеали не дають належних плодів, якщо культивуються в атмосфері ідейного 

авторитаризму й світоглядної безальтернативності. Сучасних же апологетів «морального благоденства» 

Середніх віків, що протиставляють його «секулярному аморалізму» сьогодення, можна риторично 

запитати хоча б про те, чи можуть вони уявити середньовічне суспільство, освячене милосердною 

християнською етикою, без наявності в правових кодексах, наприклад, норми про смертну кару як 

форму покарання? (Натомість, як ми знаємо, у всіх сучасних країнах Європи її скасовано). Аж ніяк не 

вважаючи сучасний стан європейського суспільства досконалим у моральному плані, все ж мусимо 

визнати, що чимало незаперечних морально-соціальних здобутків Нового часу й новітньої доби 

(гарантії свободи совісті, «табу» на смертну кару, принцип світськості освіти в державних закладах та 

інше) стали результатом розпочатого після доби Середніх віків процесу секуляризації (вивільнення з-

під домінуючого впливу релігії) моральної свідомості й суспільства загалом.  
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Суперечності соціального життя й моральної свідомості Середніх віків спричинили на 

відповідному етапі їх кризу й занепад, на ґрунті чого з кінця ХІІІ століття в європейському 

суспільстві накреслюються духовні процеси, що їх узагальнено називають Відродженням, 

Ренесансом (XIV – XVI ст.). Для них характерне не цілковите відкидання спадщини Середніх віків, а 

її синтез із по-новому відкритими, переосмисленими світоглядними ідеями античності. Історія етики 

Ренесансу відзначається цілою низкою імен та оригінальних ідей, що істотно трансформували 

моральну свідомість Європи й багато в чому визначили ціннісні стандарти, які й нині формують 

обличчя нового європейського суспільства. Характерними представниками етики Відродження 

можна вважати Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321), Ф.Петрарку (1304 – 1374), Л.Валлу (1407 – 1457), 

Е.Роттердамського (1469 – 1536), Дж.Бруно (1548 – 1600), Н.Макіавеллі (1469 – 1527), Т.Мора (1478 

– 1535), М.Монтеня (1533 – 1592) та багатьох інших. Долучилися до трансформації моральної 

свідомості в цю добу й діячі Реформації – руху за моральне очищення й оновлення церковного життя, 

що сформував відтак окрему гілку християнства – протестантизм (М.Лютер, 1483–1546; Ж.Кальвін, 

1509 – 1564 та їхні численні послідовники і продовжувачі). 

Ідейний рух Відродження дістав назву гуманізму, оскільки саме в цю добу набуло нового 

змістовного наповнення розуміння людини як «образу і подоби» Бога, «вінця творіння». За Середніх 

віків цей «статус» людини передбачав передусім її покликання до релігійних пошуків спасіння в 

потойбіччі й спонукав до земного аскетизму, коли соціальна комунікація, творча активність, 

індивідуальна ініціатива в суспільстві не розглядалися першорядними у вивершенні смислу життя. 

Відродження натомість визнало саме ці аспекти самовизначення людини провідними. Ідеал 

особистості обмірковується крізь призму її здатності бути творчим ентузіастом, не животіти у 

бездіянні, збагачувати життя плодами власної творчості. Як пише Дж.Бруно: «Досвідчені й 

талановиті в спогляданні істини, сповнені осяйним і свідомим духом, за внутрішньою спонукою та 

природним пориванням, збурюваним любов‘ю до Божества, до справедливості, до істини, до слави, 

вогнем прагнення й наснагою цілеспрямованості загострюють в собі почуття і в муках свого 

мислення виявляють світло розуму, і з ним ідуть далі від звичного. І врешті, такі люди говорять і 

діють уже не як знаряддя, а як головні творці та діячі» [Цит. за: 3, с.67]. 

Відповідно мислителі-моралісти Відродження цінують в людині її здатність творити себе саму, 

а «гідність» походження, спадкового становища, багатства визнається неістотною для реальної 

гідності особи. Аж ніяк не будучи атеїстами, більшість мислителів Ренесансу визнають моральне 

право людини на власний шлях до Бога, опосередкований не стільки схилянням перед церковним 

авторитетом і догматами, скільки настановами совісті й переживанням цілісності, гармонії, 

одухотвореності космосу. Така настанова цінна тим, що відкриває шлях до обґрунтування свободи 

світоглядного самовизначення, плюралізму думок, толерантності до духовної позиції іншого, що 

стало одним з важливих, культивованих і нині, моральних надбань європейської культури. 

На ґрунті таких настанов етика епохи Відродження виплекала засади західного індивідуалізму, 

що у своїх зважених, поміркованих вимірах актуалізує цінність особистісної свободи, життєвої 

ініціативи, особистої відповідальності людини за власний духовний і соціальний добробут. Такі 

цінності лягли в основу розбудови ліберальної моделі взаємин між суспільством і особистістю в 

умовах новочасної та новітньої європейської соціальності. 

А втім, було б невиправданим закривати очі й на те, що, попри сформульовані в епоху 

Відродження високі гуманістичні ідеали, їм не вдалось повною мірою бути втіленими в реальну 

практику морального життя епохи, більше того – часом ця практика вступала з ними в гостру 

суперечність. Парадокс історії в тому, що, доба якнайвищих злетів етичної думки та естетичної 

творчості, Ренесанс водночас відзначився масовими проявами жорстокості, віроломства, розбещеності, 

кровопролиття, братовбивчих релігійних воєн, що дає підстави історикам вважати це наслідками 

спотвореного, доведеного до крайнощів індивідуалізму (його російський філософ О.Лосєв влучно 

назвав «зворотним боком ренесансного титанізму» [2, с.120–138]. 

 Відомі непоодинокі факти, коли впливові аристократи, можновладні особи, церковні ієрархи 

поєднували в собі витончену чутливість до мистецтв, наук, філософування, схильність до щедрого 

меценатства із якнайрозбещенішою поведінкою. Приклад кричущої неузгодженості між здобутками етичної 

думки і реальної практики життя в цю епоху можна розглядати як свідчення загальної трагічної дихотомії 

(подвійності) духовно-соціального життя людства, що проявляється в неможливості цілком подолати 

розрив між наявним і належним, реальністю та ціннісними ідеалами. Досить яскраво й переконливо такий 

стан речей змальовується у геніальних творах митців пізнього Ренесансу, зокрема В.Шекспіра, з яких стає 

очевидним утопізм ранньогуманістичного пафосу богорівності і вседосконалості людини. 
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Ренесансні етичні настанови багато в чому зберігалися та інтерпретувалися в добу Нового часу 

й Просвітництва (XVII – XVIII ст.), але тут обґрунтуванню моралі було надано більш виявленого 

раціонального характеру (що відповідало загальній настанові епохи на першість розуму в усіх 

життєвих проявах людини). Етика епохи послідовно секуляризується, здійснюється пошук способів 

обґрунтування автономності моралі, тобто незалежності велінь морального обов‘язку як від суто 

природних, матеріальних, егоїстичних потреб людини, так і від церковного диктату. Формулюється 

думка, що не з настанов віровчення слід вичитувати моральні принципи, а навпаки, з автономного 

голосу совісті всередині доброчесної особистості можна робити припущення про існування Бога або 

духовного абсолюту. У такий спосіб не заперечується ідея абсолютності та «божественної» 

закоріненості моральних цінностей, але проголошується їхня принципова опосередкованість 

внутрішніми антропологічними критеріями. 

Вивершенням автономно гуманістичного підходу до моралі, який водночас визнає й певний 

досвід віри в Божественне, стала етикотеологія І.Канта. «Така етикотеологія, – каже Кант, – має 

особливу перевагу над умоглядною теологією; ця перевага полягає в тому, що вона неодмінно веде до 

поняття єдиної, цілком довершеної і розумної першосутності, тоді як умоглядна теологія не вказує 

навіть об‘єктивних підстав для цього, не кажучи вже про те, що вона не може переконати нас у 

цьому…» [1, с.424]. В її контексті певність в реальності Божества утверджується на основі 

морального досвіду. Такий спосіб розуміння віри в Бога істотно відрізняється від суто церковного, 

оскільки звільняє віру від таких негативних рис, як догматизм, фанатизм, забобонність, ритуалізм і 

дає змогу актуалізувати моральний стрижень релігійності, на основі якого можуть порозумітися й 

солідаризуватися люди доброї волі різних релігійних традицій. 

Як бачимо, в окреслені історичні епохи було закладено як лінію релігійного обґрунтування 

моралі, так і автономно гуманістичного. Їхній конструктивний синтез і може визначати перспективні 

моделі обґрунтування практичного гуманізму в умовах сьогодення. Такий синтез можливий на 

шляхах поєднання, з одного боку, віри в універсальний, «космічно» санкціонований вимір 

принципових цінностей людського співжиття (що дає релігійна етика) і, з іншого, – актуалізації 

принципу особистісної відповідальності за обрану лінію поведінки, за власний вибір, власний 

унікальний життєвий проект. Абсолютні ціннісні імпульси релігійної етики, поєднані з принципами 

толерантності та свободи, що культивуються етикою автономною, здатні сприяти солідаризації осіб і 

спільнот на шляхах культуротворчості та запобігання глобальним проблемам сьогодення. 
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Autonomic humanist and religious tendencies in historical transformations of ethical thinking  

The article concerns the analysis of the methodology and value ground of the main stages of the 

historical development of the ethical thinking. It is outlined and compared the religious and humanist context 

of the ethics. The author shows an important topicality of history of ethics and its main ideas transformation. 
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ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РЕЛІГІЇ ТА ВІРУЮЧИХ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х – НА ПОЧАТКУ 60-х рр. ХХ СТ. 

 

Розкривається та аналізується політика держави щодо релігії та віруючих у повоєнний період. 

Охарактеризовано основні етапи та напрямки релігійної політики в цей період. 

Ключові слова: державно-церковні відносини, релігія, релігійні культи, антирелігійна 

політика.  

 

Актуальність даної статті полягає в тому, що досліджуваний період є часом переходу держави 

від лояльності до конфронтації з релігійним середовищем. 

Метою роботи є висвітлення форм відносин держави і церкви у повоєнний період. 

До основних завдань роботи можна віднести такі: 

1. Дослідити причини зміни відношення політики держави і комуністичної партії до 

віруючих у період Другої світової війни. 

2. Вивчити передумови обмеження діяльності церкви наприкінці 80-х рр.. 

3. Проналізувати форм антирелігійної роботи комуністичного режиму відносно релігії та 

церкви. 

Україна на сучасному етапі свого розвитку спрямовує основні зусилля на відродження духовності 

нації. Це звичайно не можливо без з‘ясування витоків відносин між церквою та державою з найдавніших 

часів до сьогодення. Про зростання вивчення саме цього напряму політичної діяльності держави свідчить 

тематика дисертаційних досліджень, що були захищені в Україні в останні роки, зокрема роботи 

Ж.Канталінської [19], О.Катуніної [20], С. Яремчика [31], В. Борщевича [13], В. Милусь [23], А. Моренчука 

[25], І. Луковенко [22] та періодичність проведення науково-практичних конференцій різного рівня, 

присвячених даній тематиці, а саме: ―Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної 

особистості‖ (Донецьк); „Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистості‖ 

(Донецьк); ―Історія релігій в Україні‖ (Львів); ―Християнство на межі тисячоліть‖ (Київ); „Держава і церква 

за радянської доби‖ (Полтава) тощо.У цьому напрямку активно працюють українські історики. До проблеми 

державно-церковних відносин повоєнних часів зверталися у своїх роботах В. Войналович [15], В. Пащенко 

[26], О. Бажан і Ю. Данилюк [10], О. Вишиванок [14], О. Лахно [21] та ін. Доволі показовими також є праці 

колективу науковців Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України – 

В. Єленського [17], О. Сагана, А.Колодного, Б.Лобовика, П.Яроцького [18], В.Барана [11]та ін. 

Обраний для дослідження нами період становить науковий інтерес саме з огляду на різку зміну 

політичного курсу партійно-державного керівництва з початком Другої світової війни. Тому є доволі 

цікавим з‘ясування питання чи продовжували розвиватися відносини між державою та церквою в руслі 

взаємодопомоги й після війни. Однією з причин, що спонукала до перегляду засад державної політики щодо 

релігії та церкви, як стверджує російський дослідник Д. Волкогонов, було те, що саме у роки війни Й. Сталін 

змінив власні погляди на релігію й перейшов з позицій нетерпимого ставлення до неї на лояльне [16, с.11]. 

Інший російський дослідник М. Шкаровський вважає, що головною причиною нормалізації державно-

церковних відносин була активна патріотична діяльність Російської православної церкви, більшості її 

духовенства й мирян, яка виявлялась у молитвах за перемогу Червоної Армії, матеріальній та фінансовій її 

підтримці [28, с. 199]. Так, патріотична діяльність релігійних общин виявлялася у зборі коштів та продуктів 

серед віруючих на оборону країни, подарунки для Червоної армії, пораненим воїнам, що знаходилися у 

шпиталях, інвалідам Вітчизняної війни, дітям та дитячим закладам, родинам фронтовиків [6, арк. 1]. 

Як відомо, ще під час Великої Вітчизняної війни для координації діяльності релігійних 

об‘єднань, що діяли в СРСР, було утворено два органи – Раду у справах Російської православної 

церкви (РСРПЦ) та Раду у справах релігійних культів (РСРК). 

За твердженням М. Шкаровського, на 1945–1946 рр. припав пік у поліпшенні церковно-

державних відносин [28, с. 324]. Він пояснював це гострою зацікавленістю радянського керівництва у 

міжнародній діяльності Московської патріархії. У перші післявоєнні роки держава зробила цілий ряд 

значних поступок, що порушували закон 1929 р., хоча і в цей період релігійній політиці явно не 

вистачало послідовності. Зміни охопили не всі віросповідання, що існували в СРСР. 

Московська ж патріархія із закінченням війни всіляко намагалася зміцнити своє становище, 

використовуючи можливості, що розширилися. Багато ієрархів правильно оцінювали ситуацію, 
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усвідомлюючи, що не дивлячись на всі завірення влади, відносно сприятливі для них умови, 

ймовірно, будуть тривати недовго. 

10 квітня 1945 р. відбулася друга і остання зустріч Й.Сталіна з керівництвом Російської Церкви 

– Патріархом Алексієм, митр. Миколою (Ярушевичем), протопресвитером М.Колчицьким. У ході її 

обговорювалися перш за все завдання Патріархії в сфері міжнародних відносин. У свою чергу голова 

РНК обіцяв підтримку планам церковного керівництва. Саме ця зустріч зумовила характер державної 

релігійної політики у найближчі два роки. На ній обговорювалося навіть питання про спорудження в 

Москві спеціального православного центру з палацом, друкарнею, духовними учбовими закладами, 

заводом свічки тощо [28, с.325]. Проте ці обіцянки так і не були здійсненні. 

Але в цілому керівництво СРСР у 1945–1946 рр. все ж таки прагнуло продемонструвати доброзичливе 

ставлення до церкви. Наприклад, 5 представників Московської патріархії отримали запрошення бути 

присутніми на червневому параді Перемоги, крім того їх розмістили поблизу іноземних дипломатів, щоб, як 

повідомляв Г. Карпов, уряду забезпечити "сприятливе враження на закордон" [9, с. 347–348]. А незабаром 

Раднарком ухвалою від 22 серпня 1945 р. надав Патріархії, єпархіальним управлінням, приходським 

общинам, всупереч ленінському декрету 1918 р. обмежене право юридичної особи. Їм дозволялося 

створювати фінансові рахунки, укладати операції, купувати будови, відкривати підприємства, здійснювати 

найм працівників. Цікаво, що до середини 1950-х рр. куплені представниками інших конфесій будівлі 

вважалися націоналізованими і передавалися лише в користування, а придбані православними общинами 

ставали їх власністю. Завдяки вказаній ухвалі стало можливим знову користуватися дзвонами [7, арк. 18]. 

Ситуація з відкриттям нових церков була достатньо неоднозначною. У перші роки свого 

існування (1943–1944) Рада у справах РПЦ дуже скупо давала санкції на їх проведення. У 1945–1946 

рр. подібні питання почали вирішуватися набагато успішніше для віруючих. Але потім знов 

становище погіршилося. Критерії, якими керувалися Ради, ухвалюючи позитивне рішення, були 

такими: відсутність храмів, що діють, у всьому районі або віддаленість найближчої церкви більш ніж 

на 10 км.; наявність общини, що фактично діє, і її значні пожертвування до різних фондів; незаконне, 

без відповідного оформлення документами, закриття храму в 1930-і рр.; повторність та 

наполегливість клопотань протягом декількох років і численність підписів під ними [27, с. 274–275]. 

Перелом у державно-церковних відносинах, що відбувся в другій половині 1948 р., був 

викликаний цілим комплексом різних причин. Перш за все вплинула зміна міжнародного становища 

СРСР. По-друге, почався новий виток внутрішньополітичної боротьби, чищень і репресій. Знов 

запрацювала повним ходом "машина залякування". Влада спробувала приборкати випущені в роки 

війни духовні сили. Політика обмеження свободи совісті не могла не торкнутися Церкви, яку, не 

дивлячись на всі прагнення не вдалося перетворити на елемент тоталітарної системи. Роздратування 

чиновників державного апарату викликало і постійне наполегливе прагнення керівних діячів 

Патріархії розширити сферу впливу, що переходило рамки дозволеного. 

Перші істотні обмеження діяльності Церкви відбулися наприкінці літа 1948 р. під тиском Ради 

Синод був вимушений ухвалити рішення про заборону хресних ходів з села в село, духовних концертів 

у храмах поза богослужіннями, друкування в єпархіях без дозволу Синоду акафістів, послань 

єпископів, неприпустимості роз'їздів архієреїв у період сільськогосподарських робіт, забороні всяких 

молебнів на полях тощо [8, арк. 33]. Аж до смерті Й.Сталіна жоден новий православний храм офіційно 

дозволений не був. Більше того, для кінця 1940-х – початку 1950-х рр. характерне масове вилучення 

церковних будівель для їх переобладнання під клуби. Крім того, уповноваженим Рад потрібно було вести 

облік всіх діючих і недіючих культових споруд. Активно виявлялися і ліквідовувалися нелегальні 

молитовні будинки. 16 листопада 1948 р. Синод змусили ухвалити рішення про заборону перетворювати 

проповіді в храмах на уроки Закону Божого для дітей. Нові обмеження викликали опір як віруючих, 

духівництва, так і деяких архієреїв. Так, політика держави щодо релігії та віруючих не відрізнялася 

послідовністю. Хоча слід відмітити, що попри діючу на той час досить жорстку систему державної 

реєстрації, за поданням Ради у справах РПЦ урядом СРСР з 1943 по березень 1948 рр. було видано дозвіл 

на відкриття 31 297 православних церков і молитовних будинків [28, с. 328]. Трохи менше було дозволено 

відкриття церков інших конфесій, оскільки перевага надавалася в цей період саме Російській 

православній церкві. Проте це не зменшило кількості віруючих, не змінило їх ставлення до віри. Цей 

період, дійсно можна назвати піком ліберального ставлення держави до церкви та релігії. 

Проте ще за рік до смерті Сталіна мало місце масове закриття церков. Офіційно цей крок був 

представлений як вимушений, спричинений аварійним станом церковних приміщень. Були створені 

спеціальні технічні комісії з метою перевірки фізичного стану церков і, у разі необхідності, винесення 

рішень щодо їхнього закриття. Не роблячи якогось категоричного висновку щодо об‘єктивності 

винесених комісіями рішень [25, арк. 19]. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 91 

Водночас важко заперечити, що технічний стан більшості церковних приміщень не був повністю 

задовільним. І відповідь тут потрібно шукати у тій економічній політиці, яку проводила держава щодо 

релігії та церкви. Ця політика була допоміжним інструментом партійної церковної політики і робила 

проблематичним уже саме існування релігійних громад та священнослужителів. Показово, що 

священики обкладалися податком на рівні з підприємцями – повинні були сплачувати державі 81% 

свого прибутку. Внесена у 1954 р. пропозиція знизити цей податок до 69% була відхилена, оскільки «це 

є рівнозначним визнанню Церкви як певної суспільно корисної організації» [27, с. 276]. 

У рамках антирелігійної кампанії кінця 50-х – початку 60-х років у СРСР були проведені заходи щодо 

виявлення й обліку діючих у країні зареєстрованих і незареєстрованних релігійних об'єднань. Це був захід 

загальнодержавного масштабу, організація якого доручалася місцевим органам влади. За секретною 

постановою уряду СРСР від 16 березня 1961 р. у державі потрібно було провести негласний облік усіх 

діючих зареєстрованих і незареєстрованих релігійних громад та майна, яке знаходилось у їх користуванні. 

За твердженням сучасного українського історика П.Бондарчука у післявоєнний період 

спостерігалася тенденція збільшення кількості виконуваних релігійних обрядів над віруючими. До 

того ж вони здійснювались і над невіруючими, у тому числі комуністами [12, с. 140]. Значна 

кількість хрещень і поховань за релігійним обрядом була зумовлена ставленням людей до нього. 

Для більшості населення хрещення було магічним актом захисту дитини від хвороб, нещасть, а 

похоронний релігійний обряд важливий для людей похилого віку, які усвідомлювали свої гріхи 

чи неправедні вчинки і відповідальність за них перед Богом. У продовж 50-х–60-х років частка 

проведених обрядів дещо зменшилася, проте потреба в їх проведені не зникла зовсім. 

Закриття місць богослужінь, адміністративне та кримінальне переслідування віруючих і 

священиків, що спостерігалися в даний період, швидко давали явні результати, які, однак, були 

далеко не такими ефективними, як очікувалось із самого початку. Офіційна ліквідація тієї, або іншої 

релігійної громади часто призводила не до припинення її діяльності, а до переходу її членів на позиції 

нелегального об‘єднання. І, якщо раніше віруючі збирались легально в одному місці, то після 

ліквідації молитовного дому вони створювали кілька груп, які продовжували свою діяльність 

нелегально. Тому на початку 60-х років виникла потреба у проведенні обліку всіх діючих культів, яка 

б дозволила скорегувати політику держави у відношенні релігії, у відповідності із реаліями життя. 

 У РРФСР картки по кожній організації заповнювалися у 3 екземплярах, в інших республіках – у 4. 

Один екземпляр залишався у місцевому виконкомі, другий – у уповноваженого. Третій екземпляр 

направлявся уповноваженому по республіці, четвертий – у Раду у справах релігійних культів при РМ СРСР. 

Обліку підлягали усі діючі й недіючі культові будинки, які не втратили церковного вигляду. 

Якщо не представлялося можливим на місці з'ясувати, чи знаходиться культовий будинок на обліку, то 

відповісти на це питання повинен був уповноважений РСРК. Облік майна, переданого у користування 

громад не повинен був перевірятися по інвентарних книгах. Потрібно було лише довідатись про його 

наявність. В облікову картку дані про нього не заносились. Усі ці положення інструкції створювали 

певні складнощі для членів комісії при проведенні цієї кампанії. Таким чином, єдиний статистичний 

облік, проведений у СРСР у 1961 р., дозволив не тільки створити повну картину по діючим у країні 

зареєстрованим і незареєстрованним релігійним групам, але проаналізувати діяльність місцевих 

радянських і партійних органів з проведення атеїстичної та антирелігійної пропаганди. 

У досліджуваний період одним з головних завдань у боротьбі з релігією було обмеження 

―матеріальної бази‖ церкви. Заходи у цьому напрямку почали здійснюватися найраніше. З метою 

скорочення прибутків церкви, а також щоб створити несприятливі умови існування, священнослужителям 

було підвищено податок з прибутків на церковнослужителів. Міністерство фінансів УРСР відправило на 

місця припис за № 348 від 26 липня 1958 р., в якому вказувалося, що служителі культів 

сільськогосподарським податком не обкладаються, а за користування земельними ділянками платять 

податок з 100% надбавкою [1, арк. 237]. Релігійним громадам і духовенству заборонялося проводити збори 

коштів у молитовних приміщеннях чи іншим шляхом на цілі, які не були пов‘язані з культовими 

відправами. Заборонялася також благочинна діяльність церкви, що сприяла зростанню престижу та 

популярності її в цілому та духовенства зокрема в очах населення. Ліквідовувалися пільги особам, які 

допомагали під час богослужіння – регентам, хористам, органістам та ін. [3, арк. 91] Як незаконне джерело 

прибутків церкви визнавалося навіть традиційне колядування під час релігійних свят [2, арк. 110]. 

До методів антирелігійної роботи у цей період відноситься боротьба з паломництвом до так званих 

«святих місць». До ліквідації «святих» центрів місцеві органи влади залучали санітарно-епідеміологічні 

служби й співробітників органів внутрішніх справ. Поряд з методами адміністративного тиску, партійні 

органи стали проводити активну атеїстичну пропагандистську кампанію з дискредитації ідей 

паломництва. З часом це стало приносити свої плоди. У багатьох регіонах СРСР цей рух став згасати. 
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У 1962 році влада впровадила квитанційний облік релігійних обрядів. Це, з одного боку, давало 

можливість пильно стежити за прибутками священнослужителів, а з іншого – оскільки у квитанціях 

детально вказувалися відомості про тих, хто здійснював релігійний обряд (хрещення чи вінчання, чи якийсь 

інший), то до органів влади, таким чином, поступала інформація про осіб, які залишалися активними 

віруючими. Виходячи з цього, посилювалася ―індивідуальна‖ робота з такими особами за місцем їх роботи 

чи навчання [30, с. 45]. Більшість виконавчих органів релігійних громад укладали договори з духовенством, 

за якими обумовлювалася сума заробітної плати кожного священика, диякона і псаломщика. 

Піддаючи аналізу причини збереження досить сильного впливу на народні маси релігійних 

уявлень, ідеологи антицерковної кампанії прийшли до висновку, що одна з них приховується у 

прагненні простих людей урізноманітнити свій побут яскравими урочистостями, що супроводжують 

релігійні обряди. Їх ніби не так вабить сама релігія та її вчення, як можливість послухати хоровий спів, 

подивитися на блискуче оформлені храми та багате вбрання священнослужителів. Тому влада вирішила 

нав‘язати іншу альтернативу – протиставити церковній обрядовості штучно генеровану світську. Проте 

не існувало спеціальних приміщень для проведення таких церемоній. Кореспондент «Известий» 

змальовував усю трагікомічність ситуації так: «Саме слово загс, офіційне і стерильне, дратує кожного [...] 

Люди також зляться через офіційну і бездушну атмосферу у цих інституціях [...] Здається, стало поганою 

звичкою наймати тут похмурих дядьків і тіток [...] Вони змішують молодят з людьми, які приходять 

реєструвати смерть свого родича [...] і забувають навіть привітати молодих» [29]. 

Усвідомлення того, що без запропонованої альтернативи рівень релігійності населення не 

знижуватиметься, незважаючи на всі закриття та переслідування, прийшло нарешті і до партійних 

керівники – РСРПЦ та РСРК разом з Відділом агітації та пропаганди ЦК, Міністерством культури та 

іншими суміжними міністерствами розпочали впроваджувати в життя нові радянські обряди.У 

1964 р. було підготовлено проект законодавства про культи, в якому значне місце відводилось 

питанню про нові безрелігійні свята та обряди. 

Серед інших заходів цей проект рекомендував: «Міністерству культури [...] разом зі Спілкою 

письменників, Спілкою композиторів [...] за мету покласти розробку високохудожніх ритуалів, примірного 

репертуару та художнього оформлення сучасних свят, звичаїв та обрядів [...] У зв‘язку з актуальністю 

питання про залучення широкої інтелігенції до активної участі у впровадженні нової обрядовості та 

боротьбі з релігійними пережитками ввести у 1964/65 навч. році спецкурс «Роль радянських свят, звичаїв та 

обрядів у комуністичному вихованні трудящих» в університетах, педагогічних [...] сільськогосподарських 

інститутах, консерваторіях, культосвітніх та музичних закладах» [29]. Саме на хвилі наступу на церкву в 

процес громадянської реєстрації шлюбу, народження та смерті вносяться елементи урочистого ритуалу. 

Наслідком розвитку цієї ідеї стала поява і збільшення на рубежі 50–60-х років кількості палаців урочистих 

подій, будинків громадської панахиди, кімнат щастя і т. п. Так, у 1964 р. в Україні діяло вже понад 100 

палаців одруження, а також 775 так званих кімнат щастя [4, арк. 33]. 

Слід зауважити, що найглибше ці процеси зачепили процедуру реєстрації шлюбів, де закладені в той 

час традиції набули широкої популярності, вкоренилися в нашій свідомості і панують й понині [24, с. 6]. 

Проте ця кампанія не мала великого успіху – радянські люди продовжували дотримуватись 

релігійних обрядів і тим самим несвідомо протистояли намаганням партії та уряду якнайшвидше 

побудувати комуністичне суспільство у радянській державі. Отже бачимо, що наприкінці 50-х років 

періоду певної лібералізації у відносинах між державою і церквою було покладено кінець. Натомість, 

розпочався широкомасштабний антицерковний наступ, який мав на меті обмежити церковно-релігійне 

життя на багатьох рівнях, звести його до мінімуму. Влада здійснювала заходи щодо послаблення 

матеріальної бази церкви – закривалися храми, ліквідовувалися монастирі та релігійні громади, 

збільшився податковий тиск на священнослужителів. Зростав контроль за конфесійним життям. Мету 

послабити вплив церкви на побутові звички та традиції громадян переслідувала практика впровадження 

нових цивільних свят і надання урочистості актам реєстрації шлюбу, народження та смерті. 

Посилювалась і вдосконалювалась атеїстична робота серед населення, спрямована на формування 

антирелігійного світогляду. Повоєнний період відносин між церквою та державою умовно можна 

поділити на три періоди 1945–1953 рр. – період налагодження відносин між релігійними громадами та 

владою; 1954–1957 рр. – період лібералізації відносин; 1958–1964 рр. – новий наступ на релігію та церкву.  
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АНГЛІКАНСЬКА ЦЕРКВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

В даній статті розглядаються проблеми, які постають перед Англіканською церквою в 

контексті глобалізаційних викликів. Окреслено роль церкви Англії в сучасному світі та її вплив 

на життя інших християнських конфесій. З’ясовано, що нині англіканство переживає серйозну 

кризу, що виражено у церковному розколі між традиціоналістами та лібералами, в основі якого 

лежать суперечки віросповідного, церковно-організаційного та обрядового життя англікан. 

Ключові слова: Англіканська церква, глобалізація, модернізація, трансформації, розкол. 

Актуальність. Англіканська церква є однією з основних протестантських церков, що з‘явилися 

в ході Реформації. Її становлення тісно пов‘язане з історією взаємин англійської монархії і Римо-

католицької церкви та відображає розвиток релігійної ситуації в Європі і світі. Сучасний стан 

Англіканської церкви – це результат дії різноманітних факторів, як глобального, так і локального 

масштабу, що призвели до істотних змін у церковному житті англікан, у характері їхньої релігійності. 

Церква об‘єктивно постала перед зливою глобалізаційних викликів, прагнучи розв‘язати ті проблеми, 

що неминуче постають перед живим церковним організмом. А. Колодний підкреслює, що 

«глобалізація всіх сфер суспільного життя, яка розпочалася в ХХ столітті, зумовила появу нових 

тенденцій в різних християнських конфесіях» [5,с.302]. Невідповідність запропонованих 

Англіканською церквою стратегій виходу із кризи очікуванням переважної більшості послідовників 

англіканства фактично поставили церкву на грань розколу. Така трагічна ситуація в століттями 

стабільній державній церкві не може не цікавити дослідників та експертів релігійних процесів, не 

кажучи вже про самих англікан, у житті яких настав момент істини: прийняти і погодитися із 

нововведеннями останньої чверті ХХ століття чи відродити в усій повноті ту традиційність з 

властивою їй спадкоємністю і стійкістю поколінь, яка хоч і була зметена історичними хвилями 

революцій, воєн, етнічних чисток, але зберегла своє значення для ідентифікації британців. 

Дана стаття має на меті розглянути конфліктну, породжену глобалізацією і модернізацією 

ситуацію, в якій опинилася Англіканська церква, та висвітлити внутрішні проблеми англіканського 

середовища, які останнє прагне подолати. 

Завдання проаналізувати трансформаційні процеси в англіканстві – надто складне в силу 

обмеженості доступу до джерел і закритим характером внутріцерковної дискусії, про результати якої 

ми дізнаємося тільки за прийнятими документами Церкви. Це призвело до того, що у вітчизняному 

релігієзнавстві ці питання не висвітлені. 

Про ступінь досліджуваності даної теми можемо судити тільки з праць зарубіжних авторів, які 

так само майже недоступні сучасному досліднику в Україні. Серед авторів, що розглядали 

внутрішньоцерковне життя в англіканстві, слід виділити А.Мілбанка (A.J.Milbank), Б.Маккормака 

(B.McCormack), Ст.Бейтса (St.Bates), Д.Едвардса (D.Edwards) [2], які адекватно оцінили масштаб 

впливу цього фактору на життя інших християнських конфесій. А тому, розглядаючи в рамках цієї 

статті конфлікт, що виник всередині англіканського співтовариства, та шляхи його подолання, ми 

зможемо виявити основні причини релігійних непорозумінь та запропонувати різні методи їх зняття. 

Основний виклад. У загально філософському плані нинішній конфлікт всередині Англіканської 

церкви можна звести до проблеми свободи – свободи совісті, свободи волі, свободи думки, конкретно – 

до проблеми співвідношення розуму і віри. Те, про що Мор, Кранмер, Генріх VIII, Еразм, Тіндейл, Вікліф 

могли лише мріяти, ми бачимо нарешті втіленим у життя. Людському розуму, що оперує поняттями 

наукового пізнання, відданий зараз пріоритет у всіх сферах буття, навіть у релігійній, зокрема 

західнохристиянській, яскравим представником якого є Англіканська церква [10, с. 18]. 

Свобода людського індивідуума і недоторканість його прав захищається безкінечним числом 

декларацій, прийнятих різними організаціями. Людина поставлена в центр усієї сучасної системи 

цінностей, вона – міра усьому; все, що служить її благу, свободі самовираження, її задоволенням, 

виправдано і дозволено. Така концепція людини нашого тисячоліття, виявляється надбанням 
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постмодерністського мислення, оскільки вона звільняє його від прихильності і від обов‘язку 

обмежувати свою поведінку і свої намагання якимись вищими, позаземними міркуваннями і сенсами. 

Знаходячись під впливом цих ідей, сучасний англіканський світ легко розлучається із 

залишками християнської моралі, легалізувавши гомосексуальні шлюби, евтаназію, клонування, 

наркотики. Абсолютизація персональної свободи робить статеву розбещеність нормою і нав‘язується 

всім через засоби масової інформації як гідний усілякого наслідування спосіб життя. А тому порожні 

храми в даній ситуації – неминучий наслідок торжества такого явища, як лібералізм, котрий на 

сьогодні вагомо впливає на розвиток Англіканської церкви, про що зазначає англійський богослов 

Ейвіс Пол у своїй книзі «Ідентифікація англіканства: Основи англіканської еклезіології» [1, с.138]. 

Зберігаючи свої позиції державної релігії у Британській державі, Англіканська церква, проте, 

нестримно втрачає авторитет в суспільстві. Чисельність її віруючих мирян і громад зменшується. 

Англіканські священики, протестують проти висвячування жінок, переходять у католицизм, а деякі – 

у православ‘я. Незадоволеність станом справ в Англіканській церкві наростає в найширших колах 

англійського суспільства, у тому числі серед самих її членів. 

Про кризу духовності, пов‘язану перш за все з кризою релігійної свідомості, говорять уже давно. Як 

і в інших сучасних індустріальних суспільствах, у Британії перед індивідуумом відкрита різноманітність 

духовних, політичних та ідеологічних виборів. З іншого боку, процеси зростаючої соціальної, 

географічної і професійної мобільності роблять неминучим, більшою чи меншою мірою, відхід від 

громадських і сімейних зв‘язків і традицій, підштовхуючи особу до індивідуального вибору. Принцип 

свободи вибору є фундаментальним для сучасної британської культури; а поширена система освіти 

заохочує пошук, виклик авторитету і здоровий скептицизм. Відома англійська дослідниця-соціолог Грейс 

Дейві відзначає, що релігійна віра і надалі знаходить місце в серцях і умах англійців, але питання про те, 

до якого віросповідання ти належиш, втрачає для них значення. В одних куточках планети люди 

маніфестують непохитну відданість своїм старим, «доглобальним» релігійним ідентичностям, а в інших 

їхня релігійність набуває, за висловом Грейс Дейві, «замісницьких» форм. Звідси і підзаголовок її відомої 

монографії – «Віра без приналежності» [3, с. 163]. Очевидно, що людська потреба «в релігії, вірі, системі 

ціннісних орієнтацій, знаходить своє вираження в пошуку нових релігій і засобів душевного заспокоєння 

за межами лона Церкви» [6, с. 89]. Саме це і спостерігається в сучасній церкві Англії. Ліберальне 

англіканство не здатне вгамувати духовного голоду людей, котрі його відчувають сьогодні. Тим не 

менше, думка, що існувала поміж соціологів ХХ століття про занепад релігії в Англії, сьогодні видається 

застарілою. Мотивуючи цю думку тим, що раціоналізація взагалі повинна призвести до повного 

витіснення релігії з людського буття і утвердженню «світового світогляду», який не потребує релігії, деякі 

сучасні дослідники з деяким навіть здивуванням вимушені констатувати, що «потреба в релігії 

збереглася, і головні її функції не дуже змінилися з часів льодовикового періоду; зміни, що сталися, 

роблять релігію в сучасній Англії ще необхіднішою» [7, с.119]. 

Колись, борючись проти авторитету Римського первосвященства, діячі Реформації з легкістю 

відмовилися і від вірності Церкві, і від ієрархії, і від майже всіх Таїнств, зберігши лише Священне 

Писання як єдине джерело віри. Його інтерпретатором міг бути кожен мирянин, простий 

європейський бюргер, вже ставший з того часу для самого себе єдиним джерелом авторитету. 

Священне Писання є частиною «Священної Відданності Церкві». Поза його контекстом, поза 

традицією тлумачення святих отців і поза спадкоємністю догматів і правил віри воно було розглянуто 

ліберальною протестантською екзегетикою просто як літературний пам‘ятник. 

У наш час права людини стали одним з основних понять, можна сказати, навіть новою 

секулярною релігією. У зв‘язку з цим зрозумілою є відмова ліберального англіканізму від норм 

християнської моральності. Ситуацію з прийняттям жіночого єпископства православний священик, 

відомий богослов, педагог і релігійний публіцист Максим Козлов трактує таким чином: «Можливість 

самої постановки питання про висвячування жінок витікає з протестантського відношення до 

священства, з нерозуміння його таємного євства. Священство для протестантів – це не сан, а посада. 

Тому вони вважають, що перешкодою до висвячування жінок в давнину була лише соціально-

культурна традиція тих часів. А нам, сучасним людям, залишається лише відновити справедливість і 

зрівняти в правах жінок і чоловіків. Насправді ж немає нічого принизливого для жінки в тому, що 

волею Божою їй дано в земному житті інше призначення, ніж чоловікові» [4]. 

Тут же можна зазначити, що свого часу Папа Лев XIII видав енцикліку від 1896 року 

Apostolicae curae про недійсність англіканських висвячувань, в якій, зокрема, говорилося: «Згідно з 

переважаючою вже думкою, не раз підтвердженою діями і постійною практикою Церкви, вважається, 

що, коли в Англії, незабаром після того, як її відірвали від осереддя християнської єдності, при 
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Едуарді VI, був публічно введений новий обряд святого висвячування, дійсне таїнство священства, 

встановлене Христом, втратилося, а з ним – й ієрархічна спадкоємність» [8]. 

Англіканська церква, як і будь-яка інша церква, сьогодні постала перед проблемою глобалізації, 

перед необхідністю відповідей на її виклики. Традиціоналісти чітко і ясно викладають свої погляди 

щодо глобалізації. Зрозуміти, у чому полягає віра лібералів, буває вкрай складно. Пафос 

богословського лібералізму носить чисто негативний, заперечливий характер; яскравим прикладом 

останнього є американський єпископ Джон Спонг, який рішуче відкидає не лише тілесне Воскресіння 

Спасителя, але і взагалі віру в Бога. Загалом для ліберального богослов‘я характерна схильність 

беззастережно слідувати за мирською ідеологічною модою, куди б вона не вела. 

Історія Англіканської церкви, яка з часу свого виникнення в XVI столітті змушена була 

об‘єднувати під владою Корони протестантів досить таки різного характеру, свідчить про допуск 

певного богословського різнодумства при лояльності королівської влади. З часом ця схильність 

миритися з різнодумствами перейшла в готовність терпіти як єпископів відвертих єретиків, так і 

просто невіруючих. Проте процес неминуче дійшов до такої стадії, коли традиційне англіканство 

просто обурилося. Вододілом послужило відношення до висвячування відкритих гомосексуалістів. 

Як результат такого явища на сьогодні, Ватикан розглянув можливість прийняття в лоно 

Католицької Церкви консервативних англікан з Традиціоналістського англіканського співтовариства. 

Ватиканська Конгрегація віровчення рекомендує надати їм статус персональної прелатури. 

Персональна прелатура є окремою єпархією, не обмеженою територіальними кордонами і керовану 

власним єпископом. Так, 9 листопада 2009 р., у Ватикані оприлюднено Апостольську Конституцію 

Anglicanorum coetibus (Про Англіканські Зібрання), яка стосується заснування Персональних 

Ординаріятів для англіканців, які входять у повну єдність з Католицькою Церквою. Разом з цим, 

Конгрегація Віровчення опублікувала додаткові уточнюючі норми: передбачена можливість допущення 

до свячень в Ординаріятах одружених чоловіків не змінює загальну церковну дисципліну щодо 

целібату священства у Церкві латинського обряду. Кандидатами для отримання таких свячень в 

Ординаріятах можуть бути лише колишні англіканці, а допускати до них є у компетенції Апостольської 

Столиці, яка окремо розглядатиме кожен випадок за поданням відповідних Ординаріїв. 

Апостольська Конституція Anglicanorum coetibus визначає порядок створення Персональних 

Ординаріятів, процедуру приєднання колишніх англіканців до Католицької Церкви, статус 

священнослужителів Англіканської Церкви, які приступають до повної єдності з Католицькою 

Церквою, а також врегульовують стосунки між цими структурами та місцевими Єпископськими 

Конференціями й іншими церковними структурами [9]. 

Висновок. Церковне життя англіканства настільки тісно пов‘язане зі світським життям, що 

зміна суспільних традицій і засад з неминучістю повинна була привести до «революційних» 

перетворень церковного життя. На думку більшості релігійних оглядачів, розкол в англіканстві вже 

здійснився, і справа лише у тому, які організаційні форми він прийме. Хоча для віруючих людей 

слово «розкол» звучить страшно, в даному випадку його слід визнати неминучістю – віруючі люди 

повинні відокремитися від невіруючих, ті, хто визнає авторитет Священного Писання, від тих, хто 

готовий нехтувати їм, аби сподобатися світові. Втім, як показує досвід, сподобатися світові все одно 

не виходить – ліберальні церкви нестримно пустіють. 

Дорога богословського лібералізму як спеціально полегшену і модернізовану версію віри веде у 

безвихідь, тому більш адекватною формою для сучасного англіканства можна вважати позицію 

традиційних кіл Церкви Англії, хоча остання і привела фактично до розколу цієї багатомільйонної церкви. 
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Summary 

Oksana Vinnichenko-Borukh 

 

Anglican Church in the contemporary: the problems and ways of its solution 

Problems which appear before the Anglican Church in the context of globalization challenges are 

examined in this article. Outlined the role of Church of England in the modern world and its influence on life 

of other Christian denominations. It is found out, that presently the Anglican Church experiences a serious 

crisis, that shown in church dissidence between traditionalists and liberals, which disputes are the basis of 

religion, church organizational and ceremonial life of Anglicans. 
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ДЕЯКІ СУТНІСНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРУ ІСТОРИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

ДЕРЖАВИ ТА РЕЛІГІЇ 

 

У статті розглянуто розвиток релігійних систем як результат взаємодії Принципів Хаосу та 

Логосу. Автор доводить, що функціонування релігійних систем та характер їх історичного розвитку 

відповідають основним характеристикам дисипативних структур. Основними формоутворюючими 

та формозберігаючими феноменами на нашому рівні буття є мова та писемність, стріла часу та 

історизм мислення, право та держава. Показано, що утворення Церкви як соціального институту й 

виникнення т.зв. громадянської та світської релігій безпосередньо пов’язані з розвитком і 

зміцненням держави.  

Ключові слова: закон, право, Логос, особистість, релігійна система, Хаос, християнство, 

Церква, Держава. 

 

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що вивчення розвитку релігій давно вимагає 

зміни методологічних підходів, адже і до сьогодні розвиток релігій та їхня взаємодія з різними 

сферами соціального буття найчастіше розглядаються науковцями на засадах церковно-

християнської концепції релігійної історії, що зумовлює появу і оперування в науковому обігу суто 

конфесійних понять «схизма, «розкол», «єресь» тощо.  

Метою є аналіз функціонування релігійних систем та характеру їх історичного розвитку як дисипативних 

структур, тобто, з точки зору перманентної взаємодії фундаментальних принципів Хаосу і Логосу. 

Завданням – довести, що утворення Церкви як соціального інституту і виникнення т.зв. 

громадянської та світської релігій безпосередньо пов‘язані з розвитком та зміцненням держави.  

Вихідним положенням даної розвідки є тезис, що кожна релігійна система є дисипативною 

структурою і, відповідно, розвиток релігійних систем відповідає основним характеристикам хаотичних 

систем. Творець теорії дисипативних структур (Хаоса) І. Пригожин, який отримав за неї в 1977 р. 

Нобелівську премію, довів, що саме нестабільність (хаотичність) у відкритих системах може стати 

джерелом організації та порядку, а кожна подія є результатом нестабільності хаосу на всіх рівнях. 

Виникнення нових релігійних систем завжди відбувалося у нестабільних відкритих соціальних 

системах, причому їх виникнення спочатку ставало причиною хаосу й дезорганізації, та згодом – 

джерелом нової організації та порядку. Всі великі релігійні системи з часом формують складну 

структуру з багатьма складовими, що у рамках традиційного підходу розглядається негативно – як 

розпад, розкол на різні течії, напрями і т. ін. Хоча це в жодному випадку не було руйнацією якоїсь 

http://www.unavoce.ru/library/apostolicae_curae.html
http://www.catholic-media.org/ua/index.php?option=com_
http://www.catholic-media.org/ua/index.php?option=com_
http://krotov.info/spravki/temy/a/anglican.html
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міфічної умовної первісної єдності, розколом і т.ін., а закономірним наслідком системного розвитку 

релігій. Теорія Хаосу доводить, що в межах однієї системи (тобто, з однаковими початковими даними) 

суміщається багато різних дисипативних структур, що є наслідком нелінійного характеру ―сильно 

розбалансованих‖ ситуацій, а малі відмінності можуть призводити до масштабних наслідків [9, с. 58]. 

Як вважають сучасні вчені, Хаос не є безладом у загальноприйнятому розумінні цього слова. 

Згідно з Б. Вильямсом, «хаос – це вища форма порядку, де випадковість та безсистемні імпульси 

стають упорядковуючим принципом швидше, ніж традиційні причинно-наслідкові зв‘язки в теоріях 

Ньютона та Евкліда» [4, с. 47]. Дуглас Хофстадтер дав ще точніше формулювання: «…хаос може 

ховатися за фасадом порядку, та водночас у глибині хаосу завжди ховається надприродній порядок». 

Таким чином, у визначення «хаос» входить: 1. Хаос «онтологічний» – у розумінні – первинна, 

єдина, самозамкнута, недифференційована, неструктуризована Цілістність, Суще, велике Ніщо, в якому 

потенційно, у вигляді неактуалізованої і, можливо, навіть ще не усвідомленої самою собою можливості, 

існує все; 2. Хаос «космологічний» або пригожинський Хаос, як неупорядкована, неструктурована 

реальність – це Хаос рівня Деміурга, що є безпосереднім джерелом змісту форм для Логоса. 

Хаос є першоосновою та умовою існування всесвіту, однак причиною Космосу (дієвою силою, 

яка актуалізує потенційну можливість) є Логос – той, що надає форму, проявляє. Одною з перших й 

основних форм-систем є Слово-Логос, потім Закон, який задає ритм процесам. Наступний – етап 

самоорганізації систем, який можна умовно поділити на 2 типи: самоорганізація на основі первинних 

природних зв‘язків та самоорганізація на основі вторинних (опосередкованих) каузальних зв‘язків, 

яка призводить до виникнення, перш за все, держави. Основними формоутворюючими та 

формозберігаючими феноменами (процесами) на нашому рівня буття є мова та писемність, стріла 

часу та історизм мислення, право (кодифікація законов), ігри та держава. Соціальна стратифікація, 

закони якої виокремив П. Сорокін [11], також є проявом взаємодії Хаосу і Логосу в соціальній сфері. 

Отже, світ, в якому ми живемо – це світ форм або світ оформленого Хаосу. Причому, з моменту т. зв. 

історичного розвитку людства прослідковується чітка й зростаюча тенденція до максимального 

нарощування форм і подавлення Хаосу, що пов‘язано, насамперед, з появою держави. Держава, як продукт 

механічної еволюції Логосу на нашому рівні буття, приймає тільки організаційні форми існування, 

оскільки має можливість впливати лише на цей рівень. Саме утворення держав стало однією з головних 

причин появи організаційних форм релігії: будь-яка релігійна організація (інститут) є, насамперед, формою 

функціонування релігії в державному просторі. Звідси двійчаста роль Церкви в державі, оскільки перша за 

своєю суттю є системою, яка існує на двох принципово різних рівнях буття, а також постійний конфлікт й 

протистояння Церкви й Держави, особливо в західному світі. Державна система завжди висуває на 

політичну арену людей, характеристики яких дозволяють їм створювати церковні організації і, таким 

чином, вводити, або, скоріше, трансформувати нову релігію в рамки та форми, що більш або менш 

відповідають інтересам та цілям держави. Для т. зв. ортодоксального християнства в Римській імперії таку 

роль відіграв ап. Павло (його організаційна діяльність та його вчення, зрозуміло, в соборній інтерпретації) і 

т. зв. монархічний єпископат. Такийаспект у діяльності держави відзначав, зокрема, К. Г. Юнг: «Нині ми 

спостерігаємо, як деякі держави переймають споконвічні тоталітарні претензії теократії, які неминуче 

супроводжуються придушенням вільної думки. …Не складно помітити, що підпільні – щоб не сказати 

пекельні – сили, які в минулому були більш або менш успішно інтегровані в гігантську духовну 

конструкцію, де вони навіть могли принести деяку користь, нині формують або намагаються сформувати 

систему державного рабства або державну в‘язницю… Ніхто не усвідомлює, що організованими на 

раціональних початках згромадженнями, які ми називаємо державами або націями, управляє ззовні 

безлика, але страшна сила, протистояти якій не може ніхто і ніщо» [13, с. 237]. Звідси заміна релігії 

Церквою, внутрішнього імперативу правом, любові шлюбом. Звідси ж не творчий й особистісний розвиток 

людства, а т. зв науково-технічний прогрес, технологізація як результат зовнішнього розвитку та лінивства 

при відсутності внутрішної еволюції та справжнього розвитку людини. 

Відмітимо, що приблизно одночасно в різних кутках земної кулі (6–5 ст. до н.е) видатні мислителі 

починають приділяти увагу феномену держави. Причому, від античності і до сьогодні цей феномен 

розглядається, по-перше, або як необхідне явище, або ж – цілком негативно – як загрозливий для 

людини феномен; по-друге, держава усвідомлюється як своєрідний живий організм з відповідним 

функціями, який дбає, насамперед, про свої власні інтереси. Складові цієї системи – люди цікавлять її 

виключно як саме її складові, тому функціонування людей в якості складових будь-якої іншої системи 

максимально пригнічується. Квінтесенцією розуміння держави як певної живої істоти, виведення її 

існування на метафізичний рівень можна назвати «Розу мира» Даніїла Андреєва: не випадково термін 

«егрегор» усе частіше використовується різними вченими для позначення метафізичної основи 

діяльності держави. У своєму творі він вводить два поняття, які стосуються метафізичної природи 
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держави: це Уіцраори – «могутні розумні й надзвичайно хижі істоти», що живуть у шарах, близьких до 

певних зон фізичного тіла Землі. З точки зору людини – «це демони великодержавної державності, яких 

небагато, однак в історії вони відіграють важливу суперечливу й двійчасту роль»; егрегори – 

«іноматеріальні утворення, які виникають з певних психічних виділень людства над великими 

колективами: племенами, державами, деякими партіями та релігійними спільнотами». Вони позбавлені 

монад (монада - первинна неділима безсмертна духовна одиниця, богонароджена або богосотворена), 

але володіють тимчасово сконцентрованим вольовим зарядом й еквівалентом свідомості [1, с. 274]. 

Отже, державу можна визначити як потужну самоорганізуючу, поліфункціональну, здатну до 

саморозвитку систему, що є функцією земного Логосу і є вторинною по відношенню до природних 

систем. Тому їй необхідна власна ідейна база, яка б знаходилася поза сферою впливу традиційних (тобто, 

природних) релігій, оскільки в них можливості її втручання в діяльність обмежені первинним, 

енергетично сильнішим потенціалом цих релігій та наявністю «людини духовної» як їхнього носія, а 

також наявністю власних организаційних структур, що опосередковують прямий доступ держави у 

духовну сферу. Не дивно й не випадково, що упродовж всієї історії існування держав (тобто, історії 

цивілізації) спостерігаємо постійні спроби ввести штучні державні культи, пізніше – ідеології, покликані 

витіснити природні релігії. Виникає феномен т. зв. громадянської та світської релігій, які повністю 

сформувався на Заході вже у 18 ст. Будучи державним породженням, вони нічим не загрожують державі, 

тоді як держава має всі важелі впливу на них, а через них – на людей, завдяки володінню каналами 

інформації та створенню загального інформаційного поля, за допомогою яких формується масова 

свідомість та «одномірна людина», яка легко піддається маніпулюваню. А якщо бути точним, то 

предметом поклоніння в громадянській та світській релігіях стає, по-суті, сама держава.  

Таким чином, можна сказати, що утворення Церкви як соціального института і виникнення т.зв. 

громадянської та світської релігій безпосередньо пов‘язані з розвитком та зміцненням держави. 

Викладене вище можна також обгрунтувати, використовуючи положення теорії Хаосу. Існування 

будь-якої организаційної системи неможливе без контролю. Рівновісні (збалансовані) системи або 

системи, наближені до таких, є контрольованими та керованими. Натомість системи, в яких 

неконтрольовані флуктуації можуть підсилюватися і відігравати вирішальну роль (тобто, ―cильно 

розбалансовані‖), не можуть управлятися за своїм бажанням, а флуктуації можуть перестати бути лише 

фоном і здатні перетворюватися в фактор, який скеровуватиме глобальну еволюцію системи. Звідси 

прагнення державної системи до організаційного (значить, контрольованого) розвитку, оскільки будь-яка 

організація, по своїй суті, є стійкою збалансованою системою, яка активно противиться будь-яким 

спробам порушити рівновагу (нововведенням, змінам). Звідси – активне несприйняття політичною 

системою Людини духовної, яка є вирішальним чинником у створенні незбалансованих, а значить - 

неконтрольованих ситуацій. Достатньо подивитися на характер відбору та просування наверх людей по 

каналах вертикальної політичної циркуляції: система відбирає або посередностей з відповідними 

якостями, або (дуже нечасто) сильних яскравих, не обтяжених моралью та культурою, особистостей, для 

яких влада є цінністю №1 або й єдиною. Причому, цей закон діє як у державних, так і в церковних 

структурах. Історія свідчить, що люди високої релігійної обдарованості та моральної чистоти ретельно 

усуваються зі всіх щаблів церковної ієрархії. Можна сказати, дещо перефразовуючи слова історика Пітера 

Брауна, що святі та подвижники цікавлять Церкву лише тоді, коли ―вони надійно померли, і церковна 

ієрархія може розпоряджатися їхніми вівтарями‖ [11, с. 356–470].  

Цікаве бачення цієї проблеми дав оригінальний український релігійний філософ Ю. Вассіян. 

Розглядаючи християнство як історичний процес, він дійшов висновку щодо певних парадоксальних 

рис цієї релігії: ―Християнство згрішило радикальним антропоморфізмом…, щоби стати 

універсальною релігією, щоб здобути масову людину‖, яка сильна функцією заспокоювання ―масової 

людини‖ й водночас слабка ―супроти притомності сильної душі‖ [7, с. 12–19]. А формування таких 

рис також напряму пов‘язане з державницьким характером соборного християнства. 

Як зазначав К. Юнг, віросповідання, тобто, сповідання, висловлення певних колективних переконань 

– це завжди компроміс із державою, тому саме вони формуються або в державних Церквах, або в будь-яких 

релігійних інститутах, до яких належать не лише віруючі у правдивому сенсі цього слова, а й велика 

кількість байдужих до релігії людей, які відносяться до того чи іншого віросповідання лише внаслідок 

традиції, згідно з усталеними нормами і традиціями конкретного соціуму [13, с. 165–184]. Держава 

стимулює (спричиняє) становлення Церкви як зручної для себе форми для управління й трансформації 

релігійної людини у тій сфері, де масовість та регламентація по-суті неможливі. А Церква завжди виробляє 

канони, догмати і т. ін., тобто кодифіковані норми, які дозволяють контролювати і скеровувати у 

потрібному напрямку життя людей. Не випадково кодификація церковних догматів, норм починається саме 

тоді, коли будь-яка релігія набуває організаційного оформлення, тобто попадає у сферу державних інтересів, 
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причому лише релігійні інститути дають державі реальні інструменти, важелі впливу на релігійну сферу, а 

через неї – практично на всі сторони суспільного життя. Хоча, слід зазначити, що підвалини Церкви є 

значно глибшими, аніж суспільний рівень буття, тому кодифікація та канонізація віросповідання є, 

водночас, важливим інструментом утворення, скажімо так, інформаційно-релігійного фонду людства як 

соціумного виду, який, завдяки традиції, зберігається і служить для відтворення й репродукції форм 

релігійного життя, а також є базою для наступних релігійних шукань, а, значить, й для розвитку людини. 

Водночас, християнську історію в цілому можна, в певному сенсі і до певної міри, назвати 

розгортанням справи Христа на нашому рівні буття. Або її втіленням, реалізацією, а значить – і її 

постійною інтерпретацією, поскільки розгортання – реалізація змісту справи Ісуса завжди було 

особистісним, тобто, реалізовувася не якийсь абсолютний зміст, а справа Христа так, як вона розумілася 

конкретною Особистістю або ж людиною – знаряддям тих чи інших соціальних інститутів. Ми постійно 

говоримо про історичну достовірність того чи іншого документу (євангелія, апокрифа і т.д.), однак 

забуваємо уточнити, що ми розуміємо під історичною достовірністю. Відповідністю якомусь первісному і 

єдино істиному джерелу – першому Об‘явленню? Або подіям, як вони відбувалися насправді. А як вони 

відбувалися насправді? Адже на одну й ту ж саму подію навіть під час її «відбування» існували різні 

погляди та різне бачення, і не лише «ззовні», але й різне бачення й неминуче різнорозуміння «зсередини». 

Тому, якщо говорити про християнство, то Откровенням, у строгому значенні цього слова, був сам 

Христос. Будь-яке об‘явлення може бути лише особистісним і переживатися лише Особистістю. А 

значить правдивість у передачі будь-якого вчення залежить від істиності наступних особистісних 

об‘явлень, імпульсом-причиною появи яких стало те «первісне» Об‘явлення. А їхню правдивість не 

можливо й не потрібно зводити до механічної відповідності неіснуючій «букві» первісного Откровення. 

Звідси закономірне питання: яку роль у всіх цих процесах відіграє Особистість? І. Пригожин 

сформулював три взаємопов‘язані умови-вимоги еволюції: 1. незворотність, що втілюється в 

порушенні рівноваги між минулим й майбутнім; 2. необхідність введення поняття «подія», яке за 

самим своїм визначенням не може бути виведене з детерміністичного закону. Подія, як би ми її не 

трактували, означає, що те, що відбувається, зовсім не обов‘язково повинно відбуватися; 3. деякі 

події повинні мати здатність змінювати хід еволюції. Інакше кажучи, еволюція повинна бути 

«нестабільною», тобто, характеризуватися механізмами, які здатні робити деякі події вихідним 

пунктом нового розвитку, нового глобального взаємообумовленого порядку. А вивчення виключної 

ролі окремих особистостей, на думку І. Пригожина, дозволяє зробити висновок, що саме Особистість 

є тією «подією», яка активізує соціальні механізми, що змінюють хід еволюції. Без існування таких 

особистостей ті ж самі механізми могли б породити зовсім іншу історію [10, с. 47–48].  

Екстраполюємо теорію Хаосу на розвиток соціальних, а, значить, і релігійних систем. Соціальна 

взаємодія відбувається завдяки існуванню відповідного соціо-енергетичного поля, яке включає людей у 

сферу свого тяжіння та соціальних контактів. Однак, для соціальної реакції, яка могла б викликати 

якісні зміни соціальної структури, цього недостатньо: вона відбувається лише при проходженні людьми 

певного енергетичного бар‘єру, т. зв. «енергії активації». Тобто, для виникнення потужних соціальних 

рухів, які стають подіями, що міняють і забезпечують еволюцію людей, потрібне різке зростання і 

концентрація енергії (пасіонарний імпульс) у певних територіальних межах. Для цього необхідні: а) 

руйнація старих соціальних зв‘язків, що дає зростання вільної (незв‘язаної) енергії та посилення 

хаотичного руху в суспільстві. Кризи, зіткнення і т.ін. призводять, у свою чергу, до посиленої взаємодії 

людей (своєрідні «хімічні реакції»), які відчутно міняють локальні концентрації людей. Тобто, 

починаються «сильно розбалансовані» незворотні процесси, які, за словами І. Пригожина [10, с. 58], 

можуть стати джерелом когерентності, тобто, умовою утворення значної кількості нових типів 

структурованої колективної поведінки; б) поява (подія) Особистості, яка виступає носієм додаткової 

енергії, достатньої для активізації (імпульса, поштовху) або (і) надає імпульс (напрямок) для соціальних 

трансформацій, тобто, для нового витка, руху, напряму еволюції. Саме Особистість виступає фактором 

реалізації ймовірності тієї чи іншої події та джерелом нестабільності еволюції, тобто еволюції як такої; 

в) наявність достатньої кількості вільних активних людей для розкручування маховика нового типу 

еволюції. Руйнація старих соціальних зв‘язків забезпечує появу таких людей; г) «сильно 

розбалансовані» зв‘язки виступають обов‘язковою умовою самоорганізації, яка, в свою чергу, міняє 

роль та зміст зв‘язків. Тобто сильна, активна (у різних сферах) Особистість продукує більше ентропії 

(хаосу що сприяє руйнації старих рамок системи). Ослаблення старих зв‘язків та їхній розрив 

призводять до появи вільних людських одиниць – носіїв додаткової енергії. Якщо кількість таких 

людей є достатньою і є Особистість, відбувається прорив Хаосу в точці Особистість-подія, енергія 

якого синхронізує і надає когерентність руху людей – відбувається реалізація нової ймовірності, 

починається новий етап еволюції. Звідси висновок: людина імманентно є носієм Хаоса (творчої 
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потенції, енергії). Саме тому будь-що нове у нашому світі завжди так чи інакше пов‘язане з 

Особистістю, яка завжди є поворотною точкою всіх історичних подій. 

Очевидно, что для самоусвідомлення та переходу на вищий рівень, особистість повинна 

відокремитися від соціуму, і, уособивши себе частиною цілого, реалізувати себе як самодостатню 

творчу цілісність. Та спочатку їй необхідна вихідна система координат, яка забезпечує формування 

людини як людини, а ці координати надає соціалізація. Алгоритми соціалізації в сучасному 

суспільстві виробляє держава, якій потрібний максимально уніфікований й керований соціум. 

Державний Логос працює за принципом структурного підходу до розробки алгоритмів 

функціонування суспільства, використовуючи три головних важелі: проектування режиму «зверху 

вниз», організація його у вигляді відносно автономних частин і конструювання його з уніфікованих 

базових алгоритмічних струткур – «людини масової». 

Таким чином держава прагне створити абсолютно збалансовану, тобто, стовідсотково уніфіковану й 

керовану систему. А основним елементом соціальної системи є людина. Тому розвиток цивілізації Логоса 

йде по лінії поступового спрощення людини й зниження її творчого, духовного потенціалу, формування 

споживчого суспільства та цивілізації посередності. По всіх каналах державної селекції відбираються 

посередні, тобто передбачувані люди, які прекрасно надаються до програмування, а тих, які не вписуються в 

систему державного програмування, система вибраковує як «вірусні програми» (тобто, програми, що 

загрожують заданому режиму функціонування). Тому державна система повинна мати «операторів» – 

головний інструмент саморегуляції системи, завдання яких не допускати «небезпечні саморозвиваючі 

програми» (людей) до функціонування в системі, ізолювати або знищувати їх, а також, по можливості, 

адаптувати частину цих програм-людей для підтримки життєдіяльності державних і сусільних організмів. 

Відтак, особистості за ступенем впливу на соціальні системи можна поділити на такі типи: 

1.«нормативні» – тобто, особистості, які діють у межах заданих державою (суспільством) 

програм. Вони передбачувані та легко надаються до програмування. Це т. зв. «людина масова»; 

2. «самопрограмуючі» або саморозвиваючі – тобто, особистості, які в певний момент відхиляються від 

заданих параметрів функціонування. Тут можна виділити декілька підтипів: а) люди – «програми» з 

передбаченими та врахованими системою відхиленнями від заданих моделей поведінки («запрограмований 

хаос»), існування яких необхідне для забезпечення життєспроможності системи. З них же відбирають 

«операторів», тобто тих, хто слідкує за функціонуванням системи у заданому режимі; б) люди – «віруси», 

поява яких викликає збої в заданому режимі, а їхній вплив на систему повністю прорахувати неможливо. 

Вони відіграють роль фактора природного відбору для слабих соціальних систем; в) саморазвиваючі 

«програми» – люди, розвиток яких вийшов за межі можливих «запрограмованих» відхилень настільки, що 

система державного Логосу вже не може їх знищити або не здатна розпізнати їх як чужеродні програми. Це 

– «діти Хаосу», оскільки вони належать до систем вищого порядку; 

3. і, зрештою, люди-«хакери» – втілення Хаосу, призначення яких –ламати рамки старих 

соціальних систем. Або, використовуючи термінологію І. Пригожина, це Особистості, які є 

поворотною точкою історичних подій і початком нової еволюції. Такими особистостями є всі 

релігійні реформатори рівня Христа, Будди, Магомета. Однак, не політичні і не військові – одним 

словом, не державні діячі. Останні також можуть стати «подією», яка дає початок новому витку 

еволюції, але при всій зовнішній подобі якісний заряд зовсім інший. Вони – «жертвоприношення» 

державного Логосу для отримання життєвої енергії для свого існування. Релігійні реформатори самі 

по собі є Шляхом, вони показують єдиний реальний шлях розвитку людини, мету й зміст його життя. 

Тоді як у державних реформаторів творча енергія блокована (присвоєна) державним егрегором, через 

що її вихід відбувається у формі кризи системи: це в значній мірі, «запрограмований вибух», 

даремний для внутрішньої еволюції людини, та необхідний для підзарядки державної системи. 

Цікаві факти з життя політичних лідерів різних народів, що стосуються історичних періодів 

напередодні великих війн та революцій або пов‘язаних з ними, зібрав та проаналізував Л. Де-Моз. 

Дані його досліджень «дають підстави вважати, що політичні та військові лідери, замість того, щоби 

бути сильними Едиповими постатями, виступають ―сміттєвими баками‖ для витіснених почуттів 

(регресивний інфантильний матеріал) окремих осіб, груп і навіть цілих націй [8, с. 450–454]. 

Проблема сучасної „людини масової‖ в тому, що вона ототожнює себе з найближчим або ширшим 

соціальним оточенням, але при цьому в неї відсутнє самоусвідомлення своїх досоціальних та 

транссоціальних вимірів, і вона зовсім позбавлена життєво необхідної їй автономії від соціуму. Вона 

повністю, без залишку, задіяна в найрізноманітніших соціальних зв‘язках та відношеннях, які поглинають 

всю її енергію та забезпечують функціонування навколишнього соціуму, в обмін на що вона отримуває 

дозовану і розписану до деталей (не нею) подібність життя. Доречі, Абрахам Маслоу в ―Теорії людської 

мотивації‖ доводить, що всім психологічно здоровим людям притаманна одна спільна якість – ―всіх їх 
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приваблює зустріч з хаосом, тягне до таємничого, непізнаного, непоясненого… І навпаки – все відоме, 

розкладене по поличках, розтлумачене викликає у них нудьгу‖. Натомість дослідження невротиків 

показали, что ―у всіх випадках ми маємо справу з нав‘язливим, тривожним потягом до всього знайомого і 

жах перед незнайомим, невідомим, несподіваним, незвичним, неструктурованим‖. Думається, що 

комментарі тут зайві. Культура при сучасному рівні розвитку технологій перестає відігравати класичну роль 

регулятора, зберігача й передавача знань. Цю роль все більше беруть на себе ЗМІ та Інтернетсіть, які стали, 

по-суті, просто величезним резервуаром інформації та, водночас, колосальним інформаційним 

сміттєзвалищем, у якому можна загубити або сховати все дійсно цінне. 

Тому, за великим рахунком, знову таки саме релігія в її індивідуальних неорганізаційних формах 

может надати мету, напрямок для руху і для реального самоусвідомлення, а, значить, і для істинної 

самореалізації людини. Найбільшу небезпеку для таких особистісних трансформацій на сучасному 

етапі становить Держава і переважна більшість інших (в тому числі, й церковних) організаційних форм, 

існування яких напряму залежить від культивованих унифікованих «якостей» людини. 

У всі епохи Церква виступала одним з основних каналів соціальної мобільності людей. Окрім 

цього, з релігійним чинником тісно пов‘язаний механізм соціального тестування, який, за словами 

П.Сорокіна, існує у будь-якому суспільстві для селекції потрібних людей для досягнення 

відповідного соціального статусу [12, с. 405, 413–414]. Раніше роль Церкви у визначенні майбутнього 

місця людини у суспільстві була значно більшою, зокрема й тому, що в її руках був і другий механізм 

відбору людей – школа. Зараз у більшості держав школа відокремлена від Церкви, хоча в Україні ми 

спостерігаємо ріст клерикального впливу на шкільну та вищу освіту, зокрема через надання 

священикам і монахам права читати певні шкільні та вузівські дисципліни, що, по-суті, є 

конфесійною агітацією та порушенням закону України ―Про свободу совісті‖. Тим не менше, вплив 

Церкви на кар‘єру багатьох людей і зараз є доволі суттєвим через належність людини до тієї чи іншої 

релігійної спільноти, думку церковної громади, характеристику Церквою політичних лідерів тощо. 

Якщо проаналізувати сучасну політику традиційних Церков на українських теренах, можна 

констатувати, що це значно більше нагадує боротьбу за зміцнення та розширення сфер економічного, 

соціально-політичного впливу, аніж турботу за піднесення духовності та релігійності народу. 

Причому, тут вектори активності Церкви та держави співпадають, а, значить, масштаби впливу та 

охоплення соціального простору значно зростають. Проф. А. Колодний зазначав, що Церква 

відсторонюється від «природої затурбованності духовним спасінням вірних...і зорієнтовується на 

повсякдненні проблеми,.., йде не в свої сфери життя» [9, с. 7]. Однак, корені такого постмодерного 

явища знаходяться, очевидно, ще в римському періоді. За великим рахунком християнство від 

моменту перетворення в державну релігію (389 р.) найбільш, з усіх інших релігій, згрішило 

своєрідним метафізичним утілітаризмом, повністю усунувши з поля зору вірних, а, відтак, 

унеможлививши усвідомлення ними того, що християнство – це є особистий шлях до Бога, який 

кожний має пройти сам. Натомість, церковне християнство зробило з Христа спасителя – як 

безумовного торговельного монополіста у справі отримання комфортного безсмертя, єдиним 

«повноважним представником» якого на землі є Церква. Тобто, справа не у сьогоденні, а справа у 

вихідній концепції соборного (а значить – державницького) християнства, яку можна сформулювати 

таким чином: «Христос уже заплатив за спасіння всіх найвищу ціну, забезпечив усім благосну 

вічність, ключі від дверей до якої віддав Церкві. Людині не потрібно нічого шукати, думати і т.ін. – 

достатньо лише виконувати церковні приписи». У цьому Церква і держава схожі – вони паразитують 

на людській ліні і небажанні свободи – оскільки свобода передбачає здатність і готовність самостійно 

приймати рішення, а також брати на себе повну відповідальність за свої рішення та вчинки. 

Ще раз наголосимо: було б величезною помилкою розглядати Церкву (зрештою будь-який релігійний 

інститут) як, перш за все, або в основному релігійне утворення. Церква була, є і буде державним утворенням 

і, як таке, функціонуватиме у всіх своїх проявах. А питання держави – це завжди питання , насамперед, 

влади. Українське суспільство у цьому сенсі не виключення, адже «церква довела свою дієвість в якості 

політичного ресурсу, розраховувати на ізольованість церкви від політики – марна справа» [2, с. 31]. Поки 

існує держава, жодна Церква не буде знаходитися поза взаємодією з нею на різних рівнях. Однак 

визначальним завжди було і, очевидно, й буде питання влади, в розумінні якого все різноманіття поглядів 

можна згрупувати на дві основні сфери: формування владних структур на світській основі та їх формування 

на основі церковній. Наприклад, УГКЦ на нинішньому етапі декларує своїм завданням пробудити народ від 

зневіри та соціальної пассивності, а «зміна ментальності, творча й активна діяльність мають розпочатися від 

наших парафіяльних спільнот. Саме релігійні громади, об‘єднані спільною вірою і любов‘ю, можуть стати 

зародками громадянського суспільства в Україні» [3]. На перший погляд тут відсутні претензії на заміщення 

державницьких функцій.., однак історія показує, что під об‘єднанням «спільною вірою», зазвичай, 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 103 

розуміється навіть не християнство загалом, а певна конфесія, а формування громадянського суспільства на 

основі вірних однієї конфесії – пряма дорога до конфесійної теократії, що не має нічого спільного з 

громадянським суспільством. Як і в будь-яку епоху державницького слабовладдя, активізується саме 

політична, а точніше державно-політична функція (діяльність) релігійних інститутів. Щодо православ‘я 

дослідники відмічають, що «...сучасні організаційно-політичні інтереси православ‘я в Укрaїні надзвичайно 

актуалізують еклезіологічну тему, а сутнісна богословська проблематика підміняється обгрунтуванням 

абсолютизацї певної іституційно-організаційної форми. На цьому тлі зникає і Бог, і людина, а залишається 

лише Церква як деяка самоцінність, що спасенна уже за своїм походженням, і, здається, не від Бога чи 

людини залежить тепер спасіння світу та людства, а від причетності останніх до цієї конкретної 

(конкретизованої навіть у назві – УПЦ МП) організації» [6, с. 33]. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що організаційне оформлення релігії та 

письмова фіксація її священних писань і канонів є тісно взаємопов‘язаними процесами, які, в свою 

чергу, пов‘язані з виникненням держав. Вони (ці процеси) обумовлені як внутрішнім природнім 

розвитком релігійних систем, так і зовнішніми законами соціумного розвитку, в яких визначальним є 

взаємодія двох найпотужніших соціальних систем – держави та Церкви. Інституційний розвиток 

релігій, зокрема, формування Церкви як форми функціонування релігії у державному просторі, став на 

сучасному етапі одним з вагомих факторів формування масової людини-споживача і, зрештою, зумовив 

те, що зараз називають кризою людської свідомості. Одновекторність зусиль двох найпопотужніших 

соціальних сил – держави і Церкви, на культивування ―людини пересічної‖ значно посилила ці процеси. 

Тоді як релігія в її неорганізаційних формах є головним компенсаційним механізмом саме омасовлення 

людини, перетворення її в інституційний ―гвинтик‖, адже вона дає людині інакшу точку відліку і 

систему координат, формує інакше світовідчуття й світорозуміння, а значить – і життя. 
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Summary 

Iryna Hayuk  

 

The Ukrainian Catholicism and civic society: the experience 

 of the religious socialization of person 

In article development of religious systems as result of interaction of principles of Chaos and Logos is 

considered. The author proves, that functioning of religious systems and character of their historical 

development corresponds to the basic characteristics chaotic structures. The cores form building and form 

keeping phenomena at our level of life are language and writing, a thinking historicism, the law and State. 

The author shows, that Church formation as social institute and occurrence so named civil and secular 

religiоn are directly connected with the development and strangthening of State. 
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ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ДОКТРИН 

ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ 

 

У статті розглядаються проблеми соціалізації та адаптації віруючих протестантських 

співтовариств у контексті їх соціальних доктрин та різноманітних форм соціального служіння. 

Розглянуто дуалізм функціонування релігійних цінностей в умовах суспільних трансформацій. 

Визначено пріоритетні завдання протестантських Церков щодо суспільства. 

Ключові слова: адаптація, соціалізація, соціальні процеси, соціологія релігії, соціальне вчення, 

церква, соціальне служіння  

 

Актуальність проблеми полягає в тому, що релігія є суспільним інститутом, який на різних 

рівнях соціальних зв‘язків включає віруючого, який виконує різноманітні соціальні ролі у різних 

формах взаємодії (на рівні сім‘ї, освітніх закладів, виробничих колективів, партій тощо). 

Процес включення віруючих у систему соціальних зв‘язків є не простим, оскільки останні 

дуально відносяться до цінностей. Як громадяни, вони повинні виконувати вимоги, які висуває 

суспільство, а як члени релігійної організації – орієнтуватися на релігійні цінності, які для них є 

першочерговими. Тому вирішення питання про соціалізацію особистості віруючого, його адаптації до 

соціальних умов буття є достатньо важливим для наукового дослідження. До того ж слід мати на увазі, 

що суспільство з одного боку має релігійний вимір, а з іншого – релігії притаманні суспільні функції та 

інституційний характер (звідси різноманітні зв‘язки між релігією та суспільством). Важливо також мати 

на увазі, що по-перше, практичний інтерес до релігії є у влади, яка здійснює певну релігійну політику. 

По-друге, церква та різні релігійні спільноти хочуть, включаючись в суспільні процеси, обґрунтувати їх 

догматично та побудувати відповідним чином свою пасторальну діяльність. 

Метою цієї роботи є аналіз форм соціалізації та адаптації віруючих в соціальних програмах 

протестантських церков, які є найбільш динамічними в соціальному просторі. Протестантизм налічує 

в Україні 10 тис. релігійних організацій, що складає 30% від усієї релігійної мережі [6, с.49]. 

Дослідження передбачає ряд завдань: 

1. Проаналізувати соціальні програми протестантських церков та їх соціально-адаптивні 

характеристики. 

2. Визначити основні форми включення віруючих у суспільні процеси. 

3. Охарактеризувати основні напрямки суспільного служіння релігійних співтовариств по 

вирішенню тих проблем, які вважаються компетенцією церкви. 

Проблемами дослідження соціально-адаптивної діяльності протестантських церков в Україні 

займались: Н. Гаврілова [8], А. Колодний [8,11], В. Любчик [8], О. Саган [6], М. Черенков [12], 

П.Яроцький [5,8,11]. 

Доцільно зауважити, що проблема соціалізації та адаптації є соціально значущою для соціології 

релігії, оскільки вона досліджує різноманітні зв‘язки (залежності, впливи) між релігією та суспільством. 

Скоріше всього, що ці зв‘язки слід бачити в контексті соціальних функцій релігії: інтеграційної та 

дезінтеграційної («позитивної» і «негативної»), стабілізуючої і динамізуючої; явищ універсальності і 

стійкості релігії; зв‘язків між релігією і культурою, економікою, політикою, мораллю; феноменом 

згасання (дехристиянізації, секуляризації) і відродження релігії (благодійництва, місіонерства) та 

стійкості релігійних позицій і поведінки (рівня релігійності та соціальності), залежності від середовища 

(сільського та міського, економічно відсталого чи розвинутого), стану та професії [7, с. 24]. Саме такий 

підхід соціології релігії до суспільно-релігійних процесів дозволить спрогнозувати загальну картину 

поведінки релігійних протестантських співтовариств. 

Для нас важливо визначити різноманітні можливості включення релігії в соціальні процеси, 

враховуючи, що ще класики соціології релігії вели мову про її суспільне взаємопроникнення. 

Нагадаємо, що родоначальник соціології релігії О. Конт розглядав релігію як глобальну 

культурну систему, що відображає всі найважливіші характеристики індивідуальної і суспільної 
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свідомості, відповідні певному етапу еволюції людини і людства. О. Конт розумів релігію як 

об‘єднуючу людей ідеологію, як природний об‘єктивний елемент суспільної еволюції, як основу 

соціального порядку і детермінанта суспільної структури. 

Про солідаризуючу роль релігії для групи та суспільства як її основної соціальної функції вів 

мову Е.Дюркгейм. Симптоматично, що традиція Конта – Дюркгейма розуміє релігію як спосіб виразу 

та функцію соціальних відносин і сил. 

Велике значення релігії як соціалізуючого механізму надавав соціолог релігії М. Вебер, який 

соціальність релігії визначав через мотивацію вчинків релігійними переконаннями людини. Зауважимо, 

що М. Вебер, визначаючи роль релігії у формуванні нерелігійних систем поведінки (господарчо-

економічної та політичної), в роботі «Протестантська етика і дух капіталізму» прийшов до висновку 

про безпосередній каузальний зв'язок між протестантизмом і становленням капіталістичних відносин в 

Європі [9, с.770–771]. Думається, що сьогодні цей потенціал протестантизму можна було б використати 

і в Україні, яка саме знаходиться в процесі суспільних трансформацій. 

На нашу думку саме на рівні емпіричного рівня соціології релігії (вивчення проявів і дій 

соціальних суб‘єктів в контексті зв‘язків з релігійними цінностями) слід дослідити як релігійні 

об‘єднання та їх послідовники можуть включатися в соціальні процеси. 

Доцільно зазначити, що процес соціалізації представника тієї чи іншої релігійної організації як 

засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, так званого «одягання» у суспільний досвід, явище 

суперечливе. Віруючому приходиться постійно вирішувати дилему: на яку систему цінностей робити 

ставку. З одного боку, соціальний досвід потрібен, щоб вирішувати свої екзистенційні проблеми, 

виконувати соціальні ролі (дитини, батька, працівника, громадянина); з іншого – першочерговими 

залишаються релігійні цінності, оскільки вони дають можливість захистити статус «ми» (релігійна 

культура) та є пропуском у Царство вічності. Таким чином, соціалізація і адаптація до соціального 

середовища дозволить виробити серединну лінію поведінки віруючому, щоб вкладатися в обидві системи 

цінностей. Це допомагають вирішити соціальні доктрини церков, які й формують цей серединий шлях, 

задовольняючи для своїх послідовників реалізацію двох соціальних статусів: віруючого і громадянина. 

Перш ніж перейти до аналізу соціальних програм протестантських церков, відзначимо, що вони 

мають есхатологічну спрямованість і орієнтують віруючих на горизонти ірраціонального майбутнього. 

Звертаючись, наприклад, до соціального вчення Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня 

(АСД), ми бачимо, що в її центрі знаходиться віра в незаперечність другого приходу Христа. Це 

вважається основою християнської надії та сподівання на повернення втраченого раю [4, с.14]. 

Щоправда, хоча адвентисти кваліфікують прихід Христа як катастрофічну подію (спустошення землі та 

знищення неправедних), своє есхатологічне вчення вони називають етичним і оптимістичним [3, с.98]. 

Це обґрунтовується в соціальній програмі наступними позиціями Церкви в період міжчасся (між 

першим і другим приходом Христа): 1) есхатологічна перспектива земного служіння – відновлення в 

людині Божого (морального) образу; 2) реалізації принципу солідарності, який ґрунтується на 

гармонійному поєднанні особистісного і соціального, що реалізується в благодійницькій та 

філантропічній діяльності і формуванні у віруючих громадянської позиції [2, с.293]. 

В «Основах соціального вчення церкви АСД в Україні» зауважується, що творець заклав у людині 

все необхідне, щоб вона прагнула до взаємодії із собі подібними, тобто до суспільного життя (Бут. 1:2). 

Соціалізація тут вважається значимою тому, що суспільство зберігає досвід, традиції, знання 

попередніх поколінь. Це вважається важливим тому, що входячи в життя, людина збагачує себе всім 

тим, що людство напрацювало, відібрало і зберегло за всю історію існування. Церквою визнається, що 

тільки в тому випадку зріла, розвинута особистість є основним багатством суспільства, джерелом та 

рушійною силою його розвитку. Саме тому церква закликає людей зберігати свою гідність та розвивати 

свою особистість. Церквою також ставиться питання, що сім‘я, як основна соціальна ланка суспільства, 

повинна нести відповідальність за формування особистості дитини. 

Адвентисти переконані, що сім‘я – серце суспільства і нації, а тому вважають, що добробут 

суспільства, успіх Церкви і процвітання нації залежить від впливу родини [4, с.17–18]. Соціальне 

вчення Церкви передбачає, що сім‘я, щоб ефективно виконувати соціалізуючу функцію, повинна 

постійно займатися вихованням дітей, вчити їх виконувати соціальні ролі, готувати до подружнього 

життя. Ставиться питання, що християнський шлюб повинен ґрунтуватися на любові, взаємоповазі, 

визнанні гідності й індивідуальності кожного члена сім‘ї (Еф. 5:25; Кол. 3:19; Тит. 2:4). 

Принципи соціалізації в соціальному вченні церкви АСД ґрунтуються на ряді засадничих 

пріоритетів: 1) батьки повинні відігравати первину роль у виховані дітей та бути прикладом 

моральності: 2) дітям надається право самим обирати свій шлях у духовному житті; прилучення до 

Церкви та прийняття релігійних цінностей батьків – самостійне рішення дитини [4, с. 24–26]. 
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 Пам‘ятаючи про те, що сім‘я – осередок суспільства, найдавніша і природна форма єднання 

людей, де особа набуває першого морального досвіду, формується як особистість, Церква робить все 

можливе для зміцнення сімейних підвалин у сучасному суспільстві. Вона закликає віруючих жити за 

християнськими моральними принципами, практикуючи їх у своєму житті. 

Як свідомі громадяни своєї держави, адвентисти, згідно Основам, повинні займати активну 

соціальну позицію, прагнути узгодити своє життя й життя інших людей з вічними принципами 

морального Закону. Адвентистське співтовариство вважає, що соціальне середовище – необхідна 

умова нормального, повноцінного життя людини і не відказується від соціалізації. Навпаки, воно 

переконане, що спільнота людей носить не лише соціальний, але перш за все, духовний характер, 

тому Церква ревно піклується про те, щоб духовне начало суспільства не розмивалося і люди могли 

відчувати духовну єдність між собою. Власне це й є той соціальний ідеал, до якого повинно 

тягнутися суспільство. Саме тому адвентисти не відокремлюють принципи любові до Бога від любові 

до ближнього (Рим. 13:9–10). Тут працює принцип: «…щоб усі були одне…як і Ми одне» (Ів.17:21–

22). У контексті цього Церква закликає всіх людей виявляти любов до ближнього, особливо до тих, 

хто потребує допомоги й підтримки, сіючи тим самим у суспільстві зерна добра й любові. 

 Суспільство для адвентистського середовища – категорія не тимчасова. Соціальна природа 

людини, переконані адвентисти, збереже свою актуальність і у вічності, а суспільна організація життя 

існуватиме й за межами цього світу. Церква вважає справедливість одним з головних принципів 

суспільного устрою і виступає послідовним захисником соціальної справедливості. Враховуючи, що 

благополуччя кожного залежить від загального доброботу, співтовариство закликає всіх брати 

активну зацікавлену участь у його створенні. Керуючись принципом солідарності як поєднання 

особливого й соціального, адвентисти вважають, що справжня солідарність – це якість зрілої 

незалежної особистості, що виявляється в її здатності жити в середовищі собі подібних, 

співпрацюючи та розділяючи з ними радість і знегоди (Рим.12:15;Фил.2:4). Для людини, стверджують 

адвентисти, має стати природним ділитися з оточуючими усяким надбанням – матеріальним, 

інтелектуальним і духовним багатством, – надаючи їм усяку підтримку. Саме тому Церква закликає 

імущих ділитися з неімущими, а останніх розвивати свою самостійність і ініціативу. 

Як громадяни, християни – адвентисти дотримуються новозавітного принципу – завжди вірно 

служити суспільству, незалежно від соціального стану. Віруючим пропонується, щоб вони приймали 

активну участь в соціальному служінні, використовуючи свої дари й таланти для блага суспільства й 

народу. Особливі вимоги висуваються до тих, хто займає високе становище в суспільстві: вони 

повинні використовувати свій вплив для захисту високих моральних принципів та конституційних 

норм, захищаючи мир, справедливість, законність і порядок. 

Свою духовну сутність із суспільством адвентисти бачать у трьох рівнях відповідальності: 

1. Людина відповідальна за духовне, матеріальне і соціальне благополуччя сім‘ї. 

2. Обов‘язок родини полягає у відродженні духу єдності й добросусідства  

3. Церква вітає всі громадські ініціативи, котрі об‘єднують людей у добровільній праці на 

благо суспільства [4, с.36–45]. 

Як зазначається в Основах, Церква АСД займає дуалістичну позицію щодо прогресивних змін 

соціального устрою. По-перше, вона зазначає, що гріховність не дозволить досягнути досконалого 

рівня цього світу. По-друге, це зовсім не означає відмову від прагнення реалізувати в житті 

суспільства євангельські принципи справедливості. Відтак, есхатологія адвентизму співіснує з 

соціальним оптимізмом, який орієнтує віруючих на активне соціальне служіння [5, с.390].  

Соціальне служіння Церкви АСД спирається на два принципи: гідність людини (не жалість, а 

допомога відновити себе) та всезагальне призначення земних благ (збереження загальної рівності й 

надання допомоги найбільш потребуючим). Реалізуючи в різних формах соціальне служіння, Церква 

виступає послідовним захисником принципу соціальної справедливості. В організації соціального 

служіння та надання допомоги потребуючим адвентисти керуються принципом субсідіарності (не допомога 

субсидіями, а боротьба за людську самостійність, відповідальність і компетентність). 

Основні напрямки соціального служіння Церкви визначаються тим колом соціальних проблем, 

які окреслені Святим Письмом: нагодувати голодних, напоїти спраглих, одягти роздягнених, 

відвідувати хворих, приходити до ув‘язнених (Мт.25), піклуватися про вдів (Дії 6:1) і сиріт (Як. 1:27), 

навчити тих, кому бракує знань, утішити страждальців (Мт.5). Соціальна доктрина Церкви АСД 

основою соціального служіння визначає особисту участь в ньому кожного, високу мотивацію і творчу 

реалізацію закладеного в християнстві потенціалу милосердя й любові [5, с.411–412]. 

Подібні підходи до соціалізації та адаптації віруючих до соціального середовища ми знаходимо 

в інших соціальних доктринах протестантських церков. Протестантські церкви, як зазначає богослов 
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М.Черенков, вважають пріоритетним для себе завдання ініціювати моральну відповідальність 

громадян перед суспільством, спонукати людей об‘єднуватися у громадські організації, зорієнтовані 

на доброчинні, соціальні, освітні, правозахисні дії. 

Лідери євангельського руху, наприклад, наголошують, що турбота про фізичні і соціальні 

потреби людей має не менше значення, ніж євангелізація і навчання. Тому на початку 90-х рр. 

природнім для протестантського середовища стало підприємництво, що поклало початок для 

реалізації церквою місії соціального служіння та виходу релігійних організацій із політичної 

напруженості. Євангельські Церкви спонукають своїх вірних до активної соціальної праці, шукають 

нові методи та форми присутності в суспільстві. Благодійництво та вплив євангельських громад на 

суспільні процеси стають все більш вагомими. Служіння суспільству, як вважає М. Черенков, 

спирається вже не стільки на окремі ініціативи, скільки на соціально-богословську позицію. У 

першому її наближенні цю позицію можна окреслити так: церква повинна повернутись обличчям до 

суспільства і служити йому в усіх сферах життя, проповідуючи і втілюючи євангельські принципи й 

цінності як абсолютні світоглядні орієнтири, соціальні правила і етичні регулятиви. 

Акцент на соціальному служінні; активна участь церков у вирішенні гострих соціальних та 

моральних питань суспільства; соціально-відповідальна, християнсько-патріотична, активно-

громадська позиція церкви – це головний напрям і спосіб соціалізації євангельських церков, вихід за 

межі вузько-церковного і конфесійного служіння та входження у громадське життя. В євангельському 

середовищі існує думка, що Церкви ще не в повній мірі використали свій соціальний потенціал, а 

оскільки створено підґрунтя для міжконфесійного діалогу, вони повинні вносити свій безкорисливий 

внесок заради духовного відродження України і реалізації загально християнських ідеалів. 

Якщо євангельські церкви довгий час примусово витримували дистанцію від секулярної 

культури, то сьогодні вони нагадують про значення Реформації – євангельські істини повинні бути 

втілені у всіх сферах життя, бо вони є самим способом життя в його цілісності. Тут робиться акцент на 

тому, що саме в лоні християнства народилися найвищі досягнення людства: чудові витвори музичного 

і образотворчого мистецтва, економічні та політичні закони, якими ми сьогодні керуємося, моралізація 

суспільства. До того ж євангельські протестанти звертають увагу на те, що ще багато нерозкритих 

можливостей церков у суспільстві є у віровченні, в культурно-богословських особливостях 

протестантизму як цілісного соціально-релігійного типу. Вони переконані, що демократична парадигма 

європейської Реформації залишається нерозкритим ідейним потенціалом українських євангельських 

церков, який може бути трансформований у пряму соціально-реформаторську діяльність церкви як 

відповідального суб‘єкта громадського суспільства [2, с. 402–407]. 

Відповідно до принципу «Не від світу, але у світі» (Ів. 17:15–18) реалізує свою соціальну доктрину 

лютеранська церква. Лютерани переконані, що Церква є суспільним інститутом, який вступає у взаємодію 

з іншими суспільними структурами, включаючи державу як інтегральну суспільну інституцію, 

об‘єднуючи всі інші інститути [1, с. 2]. Церква лютеран позитивно оцінює процес соціалізації і стоїть на 

позиціях діалектичної взаємодії між співтовариством з одного боку, і суспільством та державою – з 

іншого, де кожен суб‘єкт виконує належні йому функції [1, с. 136–169]. Основоположним принципом у 

взаємовідносинах двох суб‘єктів для лютеран є принцип невтручання, згідно якому лютеранська церква 

бачить своє покликання в освітянській, благодійницькій і філантропічні діяльності. Насамперед йдеться 

про місійну справу в тих сферах, які є складними для суспільства: моралізація, допомога потребуючим, 

профілактичні та оздоровчі заходи [1, с. 164–166, 173–176]. 

Не відкидаючи необхідності соціалізації як входження в суспільний вимір бере на себе певні 

обов‘язки Церква Християн Віри Євангельської (п‘ятидесятників). Очікуючи другого приходу Христа 

Церква, разом з тим, притримується принципу – діяти, а не ухилятися. Ця позиція передбачає роботу 

в п‘яти напрямках, де за основу береться резолюція загального з‘їзду американської Єпископальної 

церкви від 1982 року. Перший напрямок реалізує наміри співтовариства через створення мережі 

допомоги голодуючим. Другий – організацію добровільних товариств для допомоги нужденним. 

Третій напрямок передбачає інформування населення про проблему голоду, щоб організувати 

духовний відгук у громадян. Четвертий напрямок, в руслі екуменізму, передбачає об‘єднання зусиль 

з іншими християнськими організаціями. У відповідності з п’ятим напрямком, слід працювати з 

політичними діячами і громадськістю, щоб заставити їх раціонально використовувати національні 

ресурси для задоволення повсякденних потреб людей. Загалом тут позиція така: з одного боку, 

проголошувати благу вістку та очікувати приходу Христа, з іншого – служити ближнім й робити все, 

щоб оновити світ духовно [2, с. 475]. 

Кардинально змінилася позиція Свідків Єгови до процесів соціалізації. Позиція ізоляціонізму, 

нейтралітету Церкви поступово набуває рис сприйняття «світу», входження в суспільний простір. Як 
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зазначає відомий релігієзнавець проф. Яроцький П.Л., співтовариство формує ті характеристики, які є 

елементами процесів соціалізації. Це інтерес до отримання вищої світської освіти, замість колишньої 

ізоляції, занадто неприхильного, підозрілого ставлення до контактів із світською громадськістю, 

Церквою, навпаки, створюються відповідні структури («Служби зв‘язків з громадськістю»). Ці 

служби активно контактують з академічними і вузівськими установами, ЗМІ, органами правопорядку, 

державними організаціями і установами. Організація Свідків Єгови намагається відкрито, толерантно 

вирішувати, узгоджувати проблеми і пропозиції, які випливають із її внутрішнього життя і того, що 

стосується державно-церковних, суспільно-конфесійних відносин та стосунків [5, с. 597–598]. 

Товариство пропонує свої послуги в етизації відносин в суспільстві, проведення різноманітної 

благодійницької та філантропічної роботи [2, с. 456, 462]. 

Зауважимо, що всі протестантські церкви Буковинського регіону, наприклад, у рамках 

соціальних програм патронують медичні заклади, дитячі будинки і будинки престарілих, займаються 

реабілітаційною роботою в СІЗО, дитячому притулку – розподільнику м. Чернівці. Отримуючи 

гуманітарний вантаж протестантські деномінації розподіляють його серед соціально незахищених 

верств населення області через відділ соціального захисту та «Червоний хрест». 

З метою духовної реабілітації населення, профілактики проводяться молодіжно-євангельські 

програми «Шторм» Церквою АСД, щотижнева телепрограма Церкви ХВЄ «Євангельське слово» [8, с. 257]. 

Загалом пізньопротестанські церкви вважають пріоритетним завданням ініціювати моральну 

відповідальність громадян перед суспільством, спонукати людей об‘єднуватися в громадські організації, 

зорієнтовані на доброчинні, соціальні, освітні, правозахисні цілі. Серед значної частини протестантів 

утверджуються переконання, що віруючі не повинні відмежовуватися від громадського життя і можуть 

брати участь у суспільній, політичній діяльності, приносячи користь суспільству і державі.  

Своє завдання в умовах глобалізації, як вважає релігієзнавець П. Яроцький, протестантські Церкви 

бачать у зміцненні таких світоглядних й морально-етичних основ як активна життєва позиція та участь в 

усіх творчо значущих процесах сучасного суспільства; молитва про дарування мудрості й успіхів 

українським державним діячам у сфері глобальної політики з урахуванням національних інтересів України. 

Аналіз соціальних програм протестантських церков, форм адаптації та входження віруючих у 

соціальний простір дозволяє зробити такі узагальнення: 

1. Релігія як соціальний інститут включає представників релігійних протестантських товариств 

у різні форми соціальних зв‘язків. 

2. Релігія та церква зацікавлені в соціалізації своєї діяльності, оскільки служіння в «світі» є 

невід‘ємною частиною богослужбової практики. 

3. Зв‘язки між релігією та суспільством слід розглядати в контексті соціальних функцій релігії. 

4. В процесі соціалізації віруючий долаючи дихотомію двох систем цінностей (суспільної і 

релігійної), вибирає серединну лінію поведінки.  

5. Соціалізація вважається протестантськими церквами позитивним явищем, оскільки зберігає 

та передає досвід попередніх поколінь і робить особистість рушійною силою розвитку 

суспільства. 

6. Протестанські церкви займають дуалістичну позицію щодо суспільних трансформацій: 

покладаючи надії на ідеальні відносини в майбутньому Царстві Божому, вони в той же час 

активно включаються в соціальні процеси.  

7. Деномінаційні об‘єднання закликають своїх вірних до активної соціальної праці та виходу 

релігійних організацій із зон політичної напруженості. 

8. Пріоритетним завданням для протестантів є ініціювання моральної відповідальності перед 

суспільством, заклик до віруючих вступати у соціальні зв‘язки, займатися доброчинною та 

благодійницькою діяльністю. 
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Forms of personality realization in the context of the social doctrines of the protestant churches 

Problems of socialization and adaptation of believers of protestant communities in the context of their 

social doctrines and various forms of social ministry are observed in this article. 

The author considered the dualism of functioning of religious values in terms of social transformations. 

It is defined the priority tasks of protestant churches to society. 
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TOŻSAMOŚĆ I RELIGA W ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE 

(САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ І РЕЛІГІЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ ) 

 

У статті досліджується феномен релігійної сомоідентифікації людини в Центрально-

Східній Європі за умов посткомуністичної трансформації країн регіону. 

Ключові слова: релігія, релігійні інститути, релігійна самоідентифікація, трансформації. 

 

1. Religia i religijność instytucjonalna i indywidualna jako nośniki tożsamości.  
W Europie Środkowo-Wschodniej nastąpił powrót religii na scenę publiczną i można obserwować 

rozmaite manifestacje religijności w krajach, w których wydawało się że sekularyzacja i ateizacja jest faktem 

społecznym. W większości krajów regionu na skalę budzącą zdziwienie objawił się proces nazywany na 

wiele sposobów, z których żaden nie jest do końca trafny: powrót religii, renesans religijny, odrodzenie 

religijne, przebudzenie religijne itp. Zjawisko to jest niejednoznaczne i złożone. Z jednej strony cechuje się 

wielkim wzrostem liczby osób deklarujących wiarę w Boga, wzrostem liczby wspólnot religijnych, produkcji 

i sprzedaży literatury religijnej. Z drugiej zaś – tym przejawom nie towarzyszy bynajmniej podobna skala 

manifestacji zaangażowania religijnego czy deklaracji przynależności do określonych tradycji religijnych. 

Pod tym względem kontury ożywienia religijnego są niejasne, a wiara w Boga zlewa się z wiarą w 

talizmany, przepowiadanie przyszłości i możliwość cudownych uzdrowień. 

Powrót religii na scenę publiczną w Środkowo-Wschodniej Europie, spowodowany po prostu taką 

możliwością, która pojawiła się po wielu dekadach niemożności funkcjonowania religii na poziomie ogólno-

społecznym, wpisuje się w to, co niektórzy socjologowie nazywają par excelance powrotem religii na scenę 

publiczną w wymiarze ogólnoświatowym. To z kolei wpisuje się w niezwykle istotny dyskurs socjologiczny, 

dotyczący paradygmatu sekularyzacyjnego.
3
 Przykładowo José Casanowa twierdzi, że w obecnym wieku, po 

dekadach deprecjacji, w państwach demokratycznych religia odzyskuje żywotność na poziomie 

społeczeństwa obywatelskiego, włączając się w najważniejsze spory współczesności i prowokując stawianie 

                                                 
3
 Tylko pozornie paradygmat ten poniósł klęskę całkowitą, czasem wyrażaną odwołaniem do słynnego tytułu 

jednego z artykułów R. Starka – „Secularization – R.I.P‖ (Rest in peace – spoczywaj w pokoju – I.B.). Przychylam się 

do empirycznych weryfikacji Pippy Norris i Ronalda Ingleharta (2004), którzy pokazują na przykładzie niemal 80 

krajów, że w pewnych warunkach tezy sekularyzacyjne są empirycznie weryfikowane i bardziej nośne od np. teorii 

ekonomicznej religii, której punktem wyjściowym jest twierdzenie o postępującym ożywieniu religijnym. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 
 

 110 

pytań ważnych dla ludzkiej kondycji. (Casanova, 2005). Być może Casanova ma rację, szczególnie jeżeli 

aktywność fundamentalistów religijnych także zaliczyć do przejawów społeczeństwa obywatelskiego.  

Jak wspomniałam, wiele problemów nastręcza interpretacja tzw. ożywienia religijnego/duchowego w 

Środkowo-Wschodniej Europie, które dotyczy prawie wszystkich krajów.
4
 Dogodnych ram dla 

socjologicznej interpretacji „ducha‖ tego ożywienia dostarczają pojęcia wprowadzone przez Danièle Hervieu 

– Léger. A szczególnie dwa z zasobów jej rozumowania wydają się tu przydatne. Po pierwsze – mówi ona, 

że dla współczesnego człowieka religia jest w większym niż niegdyś stopniu emocją, że jest o wiele mniej 

sformalizowana, ale jednocześnie człowiek końca XX wieku poszukuje osobistego kontaktu z 

transcendencją. W tych osobistych poszukiwaniach w niewielkim stopniu kieruje się naukami Kościołów, 

wykorzystuje natomiast wszelkie inne możliwe źródła, parareligijne, naukowe, magiczne, pewne postawy 

światopoglądowe, np. ekologiczne, które tworzą wewnętrznie niespójny bricolage wiary (Hervieu-Léger, 

1999:44-47). Tak właśnie komponowane są religijne światopoglądy niedawno jeszcze usilnie ateizowanych 

członków post-komunistycznych społeczeństw. Często, szczególnie w Europie Wschodniej, wiedza o religii, 

znajomość doktryn różnych tradycji i różnych czasów pełni funkcje podobne do religii. Drugie istotne dla 

nas tutaj założenie wspomnianej autorki dotyczy pamięci. Jest ona przekonana, że odwołanie do pamięci i 

tradycji jest jednym z konstytutywnych elementów pozwalających odróżnić religię od nie-religii. Jestem 

przekonana że jej założenia właśnie najbardziej klarownie weryfikować można w Europie Środkowo-

Wschodniej. Po katakliźmie komunizmu pamięć społeczna szuka nowego zakorzenienia i nowej tożsamości 

w czasach poprzedzających Rewolucję Październikową czy niechciane podporządkowanie Związkowi 

Radzieckiemu. W zasobach pamięci środkowo-wschodnich społeczeństw znów pojawiły się religijne treści i 

odesłania. Wątki te znakomicie odsłania Iwona Kabzińska, analizując walkę wileński obraz Jezusa 

Miłosiernego. Dla urzędników i postronnych, nie związanych z kościołem, w którym obraz ten wisiał od 20 

lat, każdy obraz jest tylko obrazem i wszystko jedno, gdzie wisi. Ale dla parafian i wierzących jest inaczej, 

obraz wiąże się z ich osobistymi doświadczeniami i z historyczną i pokoleniową pamięcią, jest wyrazem ich 

tożsamości. Mówią: „przed tym obrazem zawierano małżeństwa, chtrzty, dziękowano za potomstwo, 

wypraszano łaski, młodzież po prostu wzrastała pod tym spokojnym wejrzeniem Miłosiernego Jezusa z 

obrazu ‗Jezu, ufam Tobie‘, a potem przyprowadzała tu swoje dzieci‖ (Kabzińska 2006:177-178) To, jak 

gorące jest pragnienie oparcia się na znanym fundamencie wyraża skądinąd kuriozalna kategoria 

„niewierzący prawosławny‖, pojawiająca się w Europie Wschodniej.
5
 

Innym elementem jest eklektyzm, szczególnie nasilonym także w Europie Wschodniej. Dużo się mówi o 

odrodzeniu religijnym w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Nawet jeżeli obstawać przy tej diagnozie, to trzeba 

powiedzieć, iż przejawia się ono często w zainteresowaniu religią (i religiami), w potrzebie posiadania wiedzy i 

w modzie używania pewnych atrybutów religii, takich jak np. ikony i medaliki. Rzadkością jest przyjmowanie 

tradycji prawosławia wraz z jakimiś zobowiązaniami poza chrztem, często natomiast owa odrodzona 

religijność mieści w sobie wiarę w Boga i wiarę w telepatię, talizmany, wróżby, astrologię, szamanizm itp. 

(Woroncova, Filatov, Furman, 1994:60). Paradoksalnie więc religijne przekonania, np. w społeczeństwie 

rosyjskim przybierają formy zbliżone do tych w rozwiniętych krajach Zachodu, co może sugerować że w 

Europie post-komunistycznej dokonał się niejako przeskok nad przymusową ateizacją i że socjalistyczna oraz 

demokratyczna modernizacja w obszarze religijnym ostatecznie wydają zbliżone do siebie owoce. 

W krajach zdominowanych przez katolicyzm, w Polsce przede wszystkim, ale także w Chorwacji, na Węgrzech, 

w Słowacji, Słowenii następuje dyferencjacja relgiijności i religijnej aktywności, która ma miejsce zarówno wśród elit 

jak i w gronie szeregowych parafian. W powiązaniu z tożsamością można tu widzieć trzy kierunki: 

a. Fundamentalistyczny. Przypisani do niego szczególnie intensywnie starają się o odbecnośc religii w 

sferze publicznej, w dysputach moralnych i prawnych rozstrzygnięciach dotykających sfery moralnej a także 

tego, co wiąże się z tożsamością narodową zakorzenioną w religii. Dobrze soie organizują albo wokół 

charyzmatycznych przywódców (np. ojciec Rydzyk w Polsce), albo wokół organizacji – np.Akcja Katolicka 

czy Opus Dei. Łatwo dają się mobilizować i szukają politycznych sojuszników na skrajnej prawicy lub w 

populistycznych partiach narodowych. Silne zakorzenienie tożsamości we wspólnocie, formach 

zorganizaowanych i podporządkowanie się wspólnotowym zasadom. 

b. Zindywidualizowany . Tożsamość religijna zakorzeniona w wertykalnej relacji człowiek – Bóg. Ty 

ten zawiera w sobie dwa podtypy: 

                                                 
4
 Wyjątkiem są Czechy i wschodnie landy Niemiec, gdzie poziom niewierzących jest najwyższy w regionie, 

protestanckie kraje – Łotwa i Estonia gdzie ożywienie jest bardzo umiarkowane oraz Polska, gdzie religijność przed 

upadkiem komunizmu była – można powiedzieć – wielkością nasyconą, więc nie mogła wzrastać. 
5
 Dotyczy to nie tylko szeregowych obywateli, ale także przywódców. Sztandarowym przykładem 

prawosławnego ateisty jest Aleksandr Łukaszenka, 
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– Zindywidualizowany o pogłębionej religijności. Cechuje się elitarnym charakterem religijności, 

powiązanej z wizerunkiem Boga kochającego i przyjaznego, pozostającego z człowiekiem w bezpośrednich 

relacjach typu „Ty‖. Tożsamość osobowa i zbiorowa powiązana z religijną w sposób krytyczny, otwarty na dialog 

z niewierzącymi i innowiercami. Obecność religijnych zasad i przekonań w rolach biograficznych i zawodowych. 

– Zindywidualizowany o selektywnej religijności, w którym wybiórczość religijnych wierzeń i 

akceptacji norm moralnych przekłada się na wybiórczą obecność tychże w tożsamości. Może się przejawiać 

tym na przykład, że osoby z tej grupy w roli rodziców przywiązują dużą wagę do religijnego wychowania 

własnych dzieci, ale uważają, że religijne zasady nie mają nic wspólnego z tym, jakimi są pracownikami i 

jakimi zasadami kierują się w pracy zawodowej. 

c. Kulturowy – w tym modelu powiązanie tożsamości z religią ma charakter dziedziczony i nie jest 

wsparte osobistymi przemyśleniami czy zaangażowaniem. 

Dwa podtypy:następujące kierunki: 

– Kulturowa nominalna religijność. W tej grupie jej przedstawiciele przechowują w rezerwuarze tożsamości 

stereotypy, takie jak to, że Polak to katolik, Niemiec – „Luter‖ a Rosjanin – prawosławny, i postrzegają 

rzeczywistość jako tak właśnie uporządkowaną. Gruntem kultywowania tożsamości jej rytuał i praktyki świąteczne. 

– Kulturowa indyferentna religijność – w jej obrębie związek tożsamości i religii ma charakter rezydualny. 

Wspominana wcześniej kategoria „prawosławnych-niewierzących‖ tu mogłaby się mieścić, jak też tych katolików 

czy protestantów, których poza chrztem z katolicyzmem czy protestantyzmem nic nie łączy. Mogą być jednak oni – 

podobnie jak ponad 80% Francuzów przekonani, że katolicyzm jest religijną tradycją Francji. 

2. Tożsamość jako problem w warunkach transformacji. Kilka uwag na temat miejsca religii. 

Liczne problemy wiążą się z życiem religijnym ostatnich lat. Najogólniejsze ramy dla tych problemów 

stanowi transformacja jako taka. Wszystkie jej wymiary dotyczą życia religijnego, chociaż na ogół trzeba 

uważniej się życiu społecznemu przyjrzeć, żeby to zobaczyć. Zmiany strukturalne w organizacji życia 

społecznego, między innymi przekładają się na nowe – można powiedzieć – pozycjonowanie religii, i to na 

różnych poziomach. Jeden z nich wiąże się z poziomem instytucji religijnych, inny z obecnością religijnych 

wartości w życiu publicznym i obywatelskim, jeszcze inny z relacjami pomiędzy systemem religijnym a 

innymi systemami, takimi jak np. edukacja albo kultura. 

Zmiany rządów najczęściej też oznaczają zmiany dla preferowanych modeli życia religijnego czy 

relacji pomiędzy obszarem religijnym i politycznym. Bóg się pojawia na ustach czołowych polityków i 

znika. Środki masowego przekazu pokazują jak ten i ów lider partii politycznej klęka albo stoi w cerkwi z 

zapaloną świeczką, lub zapada milczenie na ten temat, jeśli lider nie manifestuje swego „widzialnego‖ w 

słowie i czynie stosunku do religii. Spektakularnym wyrazem takiego typu splotu tego co religijne i 

najwyższego szczebla polityczne było zaangażowanie niektórych instytucji religijnych w pro-demokratyczną 

i pro-zachodnią, już należącą do dość odległej przeszłości, mierzonej politycznym czasem - Pomarańczowej 

Rewolucji na Ukrainie. Chodzi tu o obecność religii, również instytucjonalnej, w kwestii przemian 

tożsamości politycznej. Tozsamośc owa wiąże się między innymi ze zmieniającymi się sojuszami i 

orientacjiami. Prozachodnią polkityke na Ukrainie wspierają „pro-zachonio‖ zorientowane Kościoły 

katolicki i greckokatolicki oraz „antymoskiewsko‖ zorientowany Kościół Prawosławny Kijowskiego 

Patriarchatu. Uniezależnianie się kolejnych Kościołow prawosławnych od Rosyjskiego Kościoła 

Prawosławnego – proces mający miejsce w krajach bałtyckich, wpisuje się w pro-unijną polityke tych 

krajów i budowanie tożsamości państwowej w opzycji do komunistycznej przeszłości i podporządkowania 

Związkowi Radzieckiemu, za którego bezpośredniego spadkobiercę uważana jest Rosja. 

Upadek komunizmu wydobył na światło dzienne ukrywane narodowościowe aspiracje albo konflity. 

Wyraziły się one w ostatnich dwóch dekadach na wiele, nieraz dramatycznych sposobów. Najbardziej ostry ich 

wyraz stanowiła wojna bałkańska, w której splotły się jak w tyglu kwestie tożsamości, religii i 

narodowości/etniczności. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to nie religia była powodem tej wojny. Ale 

przecież nie da się uznać za przypadek tego, że poziom religijności wzrósł u wyznawców katolicyzmu, 

prawosławia i islamu w Bośni i Hercegowinie. Można się tu odwołać do ustaleń M. Velikonji, który pokazuje, że 

narodowe – jak to określa – mitologie, wsparte religią, są niezwykle silnym i nierefleksyjnym (a więc 

niedialogowym) narzędziem do mobilizacji ludzi. W warunkach konfliktowych w okresie 1998-1999 religijność – 

jak referuje wspomniany autor – wzrosła we wszystkich grupach narodowych zamieszkujących Bośnię i 

Hercegowinę. Odpowiednio rozkład procentowy: wśród Chorwatów wzrost z 55.8 to 89.5, pośród Bośniaków z 

37.3 do 78.3 a wśród Serbów, tradycyjnie o najniższej religijności - z 18.6 to 81.6 w regionie Doboj w 2000 roku. 

(Velikonja 2003:261). Także w czasach komunizmu badania prowadzone np. w zróżnicowanym wyznaniowo 

regionie Sołeczniki na Litwie, gdzie przynależność wyznaniowa i narodowa nakładały się na siebie, ukazywały 

bardzo wysoką, bo oscylującą od 85 do 95% religijność katolików (Polaków), prawosławnych (Rosjan) i 

grekokatolików (Ukraińców). (Borowik 1994:) Również wcześniej, na przykład w Polsce na pograniczu polsko-
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ukraińskim, czyli też katolicko-greckokaotlickim, pomimo pewnej wspólnoty wyznaniowej – jak to po0kazują 

badania Macieja Mroza –dochodziło do różnorakich konfliktów. Jak pisze wspokniany autor „Konflikty między 

duchowieństwem obu obrządków i przeijanie się w nich pierwiastków religijnych z narodowymi było 

charakterystyczną cechą stosunków między społecznościami polską i ukraińską na terenie greckokatolickiej i 

łacińskiej metropolii lwowskiej‖ (2003:124). Podobnie zresztą działo się na styku greckokatolicko – 

prawosłąwnym, gdzie z kolei tożsamośc narodowa była wspólna a istniały religijne podziały.
6
 Jednak 

transformacja zintensyfikowała procesy i nadzieje narodowe, doprowadzając do tragicznych skutków szczególnie 

w wypadku nakładania się aspiracji narodowych i państwowotwórczych. 

Mamy też do czynienia na terenie byłego bloku wschodniego z licznymi migracjami. Wracają na swoje 

ziemie polityczni wygnańcy i „specprzesiedleńcy‖. Bez precedensu są powroty Tatarów Krymskich na Krym, 

osiedlających się wbrew wszelkim przeciwnościom losu i na nowo wiążacym swoją tożsamość z wymarzoną 

„ojczyzną lokalną‖, po latach poniewierki na stepach Azji. W Polsce na swoje ziemie wracają Łemkowie i 

Ukraińcy, wysiedleni w ramach akcji Wisła. W obu przypadkach religia stanowiła element przetrwania – w 

przypadku Tatarów Krymskich – islam, w przypadku ofiar akcji „Wisła‖ – grekoatolicyzm i prawosławie. 

Religia jest też mocnym środkiem do mobilizacji w obronie określonych wartości i wówczas właśnie 

się okazuje, że te funkcje, o których socjologowie od dawna mówią, czyli przede wszystkim funkcja 

integracyjna, zyskują na znaczeniu i intensywności w sposób, który jest nie do pomyślenia tam, gdzie panuje 

polityczna stabilizacja i pokój. Islamski terroryzm tym zagadnieniom nadaje nowy wymiar, podobnie jak 

konfrontacja prawosławnej Rosji z islamską Czeczenią, a wcześniej z Afganistanem. 

Religia uczestniczy też w kształtowaniu i podtrzymywaniu tożsamości osobowej. W zakresie wzorów 

osobowych w Środkowo-Wschodniej Europie też mamy swoistą rewolucję. Z jednej strony jej mieszkańcy 

doświadczają wysokiego poziomu niepewności, braku bezpieczeństwa i anomii. Z drugiej strony postępuje 

idywidualizacja, nowe style życia, wartości samorealizacyjne i poszukiwanie przeżyć wybijają się na 

pierwszy polan wśród – jak to ujmuje Bauman – turystów. Tworzy się nieznana w poprzedniej epoce 

stratyfikacja, pojawiają się głębokie podziały o charakterze ekonomicznym, ale też rodzą się nowe potrzeby i 

aspiracje. W pewnym sensie kształtują się też nowe wzory osobowe i – jak to pisałam we wstępie – w 

ramach przemiany ku nowoczesności i ponowoczesności tożsamość staje się zadaniem. Czy w tak 

rozumianej i doświadczanej tożsamości jest miejsce na religię? Wydaje się że względna trwałośc tradycjnych 

form relgii i pojawianie się nowych twierdząca odpowiedź stanowią czymś oczywistym. 

Z drugiej strony religia w globalnej perspektywie to także zdecydowanie więcej niż określona wiara i 

praktyki, podzielane przez jakąś grupę ludzi, a także więcej niż popularne we wschodniej Europie określenie 

mentalność, nawiązujące do narodowo-religijnych predyspozycji psychiczno-charakterologicznych, czy 

nawet duchowość. To także fundament kultury a nawet cywilizacji. Jawne i ukryte wartości religii nasycają 

treści, wartości, normy, materialne i niematerialne symbole i język oraz służą jako drogowskazy w 

poruszaniu się na światowej scenie, nadając kierunek dokonywanym wyborom i podejmowanym działaniom. 

Także wówczas, kiedy niekoniecznie są werbalizowane. 

Konkluzje 

Podjęliśmy tu próbę skonceptualizowania wzajemnych relacji pomiędzy tożsamością i religią, 

koncentrując się na przemianach w Środkowo-Wschodniej Europie. Jak wspominaliśmy - w tych 

rozważaniach pojęcie tożsamości jest traktowane jako zakresowo szersze i zakłada się, że religia w 

wyróżnionych obszarach tożsamości może się ujawnić bądź nie. W wyniku prowadzonych rozważań 

dochodzimy do wniosku, że okres transformacji ustrojowej wyostrzył pytania o tożsamość. Mają one różną 

postać. Są to pytania o nowe granice, w tym także granice państw i narodów, powroty do tematów 

bolesnych, wstydliwych i niejednoznacznych w dziejach poszczególnych państw regionu i ich wzajemnych 

stosunków. Naszym zdaniem znaczenie religii w tych tradycyjnych funkcjach wzrosło. Często miedzy 

innymi dlatego, że religia mogła powrócić na swe tradycyjne miejsce, jako wolność jednostkom i grupom 

przynależna, jako prawo, z którego mogą korzystać. Wyznawanie religii, indywidualne i zbiorowe, stało się 

ważnym sposobem manifestowania tożsamości. Szczególną rolę pełni religia w legitymizowaniu polityki. 

Sojusz tronów i ołtarzy różni się zakresem i intensywnością – ale co ciekawe i wspólne prawie dla 

wszystkich krajów regionu (poza najbardziej zateizowanymi Czechami) nawet lewicowe partie nie wchodzą 

w konflikt z dominującymi w poszczególnych krajach z Kościołami raczej współpracując i licząc na 

poparcie instytucji religijnych w w ważnych dla nich sprawach 

                                                 
6
 Nieufność wzajemna szczególnie się nasilała w okresach przełomowych. Na przykład po Akcji Wisła, jak jest 

to widoczne w dokumentach z tamtego okresu, Ukraińcy grekokatolicy byli nieufni zarówno w stosunku do 

prawosławnych jak i w stosunku do katolików. Nic dziwnego skoro oba legalnie istniejące Kościoły za 

błogosławieństwem komunistycznych władz przejmowały greckokatolickie świątynie i majątek. (Por. Huk 2007) 
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ БУКОВИНИ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

 

У статті проведено аналіз релігійного життя Буковини, проаналізовано динаміку, тенденції 

та специфіку зміни релігійної мережі, форми реалізації релігійними організаціями соціальних 

проектів. 

Визначено характерні проблеми функціонування релігійного простору та зроблено прогнози 

щодо необхідності законодавчого забезпечення розв’язання існуючих проблем. 

Ключові слова: релігійне життя, релігійна мережа, релігійні організації, церква, громада, 

соціальні проекти, державно-церковні відносини, міжконфесійні протиріччя. 

 

Аналіз релігійно-церковного життя Буковини дозволяє стверджувати, що в умовах 

демократизації українського суспільства церква як соціальний інститут активно включається в 

суспільний простір та зайнята активним пошуком ефективних організаційних форм свого 

функціонального потенціалу в рамках соціального служіння, благодійництва, підвищення духовності, 

релігійного просвітництва і вирішення проблем консолідації українського соціуму. Все важливішим у 

регіоні, як і в Україні загалом, стають питання створення ефективних механізмів співпраці держави і 
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церкви, громадських інституцій у вирішенні питань соціального захисту населення, подолання 

міжконфесійних конфліктів, реституції церковного майна. Розв‘язання цих питань хоча й носить 

регіональну специфіку, у певній мірі відображає загальноукраїнську картину релігієтворчих процесів. 

Саме це визначає актуальність дослідження. 

Метою даної статті є дослідження специфіки релігійного життя Буковини, основних 

тенденційних змін і реалізації церквами регіону своєї соціальної ролі. 

До основних завдань наукового пошуку відносимо такі: 

1. Визначення кількісних та якісних показників діяльності регіональних церков, тенденції 

трансформаційних змін. 

2. Аналіз форм соціально значущої діяльності релігійних організацій, їх співпраці з 

державними і громадськими інституціями. 

3. З‘ясування основних проблем і протиріч релігійно-церковного життя краю, прогнозування 

тенденцій зміни релігійного простору та специфіки його функціонування. 

Особливості релігійного життя Буковини, тенденції зміни релігійної мережі, форм соціально 

значущої діяльності релігійних конфесій висвітлювалася у публікаціях як А. Колодного, 

Л.Филипович, П. Яроцького, М. Бабія, В. Шевченка, А. Арістової та матеріалах Міжнародних 

конференцій, які проводилися на теренах цього краю в роки незалежності України. 

Характеризуючи процеси, які проходять у релігійному просторі, варто відзначити, що 

Чернівецька область є найменшою в Україні і займає лише 8,1 тис. кв. км. з чисельністю населення 

903,5 тис. осіб у 417 населених пунктах. Разом з тим релігійне життя регіону відрізняється як своєю 

різноконфесійною специфікою, так і інституціональними формами. Це пов‘язано, у першу чергу, з 

національним складом населення (понад 76 національностей) та з географією розташування: перетин 

економічних, політичних і релігійних впливів, культурно-історичними традиціями.  

При порівняно невеликій території Буковина посідає друге (після Закарпатської області) місце 

за густотою релігійних організацій (2,68 громади на 1 населений пункт); достатньо високою є й 

релігійність населення – 660 тис. або 73% від загальної кількості населення, серед яких частка 

пенсіонерів складає 240 тис. осіб [1, с.226]. 

Відзначимо, разом з тим, що цю статистику не слід вважати достовірною, оскільки не всі 

релігійні організації практикують фіксацію членства віруючих у своїх громадах і використовують 

різну методику підрахунку віруючих [9, с. 255]. 

Однією з характерних і повчальних особливостей краю є те, що в історичному контексті тут не 

фіксувалося якихось гострих міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, в які були би втягнуті значні маси 

населення і які б призвели до сутичок, як це мало місце в Галичині між католиками та православними. 

Різнонаціональні та різноконфесійні мешканці краю упродовж сторіч навчилися будувати свої 

стосунки на толерантній основі, з‘ясовувати суперечливі питання мирним шляхом. Можна вважати 

традиційною тенденцією те, що духовні пастирі не закликали віруючих до розпалювання 

міжрелігійного протистояння [3, с. 123]. 

Сучасне релігійно-церковне життя регіону не ізольоване від багатовекторного впливу 

зовнішнього світу і процеси, що в ньому відбуваються, типові для українського релігійного простору. 

Дуже строката конфесійна політика Буковини може слугувати моделлю, на якій простежуються 

загальні закономірності і явища, характерні для релігійної ситуації в країні. 

Інституціональний склад релігійної мережі області свідчить, що за кількісними показниками 

вона практично задовольняє релігійні потреби віруючого населення. Це 1116 релігійних організацій 

(1076 громад), 29 напрямків. За роки незалежності України релігійна мережа зросла на 601 одиницю, 

або на 55,8% [Див.: 3]. Разом з тим у країні у 46 населених пунктах відсутні релігійні організації 

(13,4% від загальної кількості), що говорить про релігійно не освоєні райони. Це, окрім того, свідчить 

і про те, що порівняно з першими роками незалежності спостерігається тенденція зниження 

інтенсивності зростання релігійних організацій. Можна говорити і ще про одну тенденцію, яка 

характерна як для регіону, так і для України – наявність незареєстрованих релігійних громад. Якщо у 

1991 році їх було 179 (29,8% від загальної кількості), то на сьогодні ця цифра складає 134 або 12,5%. 

Скорочення, як бачимо, більше половини, але велика кількість незареєстрованих громад свідчить про 

незадоволеність церковних об‘єднань формами відносин між державою і церквою [2]. 

Слід зазначити, що основну частину – 122 незареєстровані громади (91%) дають протестанти. У 

2008р. ця цифра складала 123 громади (88,8%) [9, с. 255]. 

Для успішного функціонування релігійно-церковного життя в краї створено відповідні умови. 

Вірними опікуються 1825 священнослужителів (з них 28 – іноземців) або 1,7 на громаду. Щоправда, 

релігійні громади по-різному забезпечені кадрами духівництва. Якщо в УПЦ цей показник складає 
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93,42%, то в УПЦ КП – 73,41%, УГКЦ – 56,52%, РКЦ – 27,58%, старообрядницькій церкві – 37,5%. 

Достатньо високий цей показник у протестантів: ЄХБ – 195,8%, ХВЄ – 304,6%, АСД – 215,2%, 

Свідки Єгови – 100% [9, с. 255–256]. 

Якщо релігійні організації в достатній мірі забезпечені кадрами духівників, то майновий стан їх 

бажає кращого – лише 912 культових будівель (84,7% задоволеності). Найвищий відсоток 

забезпеченості релігійних громад культовими спорудами має УПЦ (98%); в УПЦ КП ця цифра 

складає лише 56%. Церкви ЄХБ забезпечені культовими будівлями на 73,9%, ХВЄ – на 90%, АСД – 

100%, Свідки Єгови – 56%, УГКЦ – 65,2%, РКЦ – 72,7%. Становище може покращитися за рахунок 

70 споруд, які будуються церквами краю. 

Інституційна мережа релігійних організацій краю також включає 10 управлінь та об‘єднань, 16 

монастирів, 5 місій, 8 духовних навчальних закладів, 414 суботніх і недільних шкіл (динаміку змін див.:2). 

Дослідження темпів зростання кількості релігійних інституцій краю свідчить про те, що, як в Україні 

загалом, розширення мережі набуло усталеного характеру і складає не більше 3% [порівняй: 6, с. 48 і 2]. 

Розподіл релігійних організацій за конфесійною ознакою свідчить про сталість тенденції щодо 

лідерства православних і протестантських спільнот. Два найчисельніших напрямки православ‘я регіону 

(УПЦ і УПЦ КП) нараховують 576 громад, що становить 53,5% від загальної кількості релігійних 

організацій і в певній мірі корелює із загальноукраїнським показником (51,6%). Відповідно 344 

протестантських конфесії (31,9%) узгоджується з цим же показником по Україні (30%) [6, с. 49]. 

Загальноправославна статистика регіону демонструє, що область є не православною, хоча 

православ‘я має тенденцію до розширення своєї мережі, а поліконфесійною [8, с. 256]. 

Як і в Україні в регіональному просторі Буковини безперечним лідером є Українська 

Православна Церква (московської юрисдикції) – 576 громад (38,8% від загальної кількості) на 

противагу 158 громад Київського патріархату (14,2%). За деякими підрахунками УПЦ має понад 300 

тис. вірних або 33% від загальної кількості населення Чернівецької області. 

Для проведення богослужінь УПЦ використовує 418 культових споруд (268 у власності і 134 у 

користуванні). За період 1992–2009 рр. збудовано 86 храмів та ще 36 будується. В структуру цієї єпархії 

входить 10 монастирів (5 жіночих і 5 чоловічих) з 390 насельниками. Вірними опікується 441 

священнослужитель. При громадах діють 39 недільних шкіл. Підготовкою та перепідготовкою кадрів 

священницького призначення займається приватний Чернівецький Богословський інститут (діє з 1999р.). 

В інституті навчається 200 слухачів: 50 очної та 150 заочної форми навчання. При богословському 

інституті діє приватна загальноосвітня школа І-ІV ступенів (навчається 15 дітей) та дитяча дошкільна 

установа ,,Дзвіночок‖. Друкованим виданням інституту є церковно-богословський часопис ,,Світильник‖, 

який виходить українською та румунською мовами з 1999 р. тиражем 1 тис. примірників [9, с. 256]. 

Українська православна церква Київського патріархату у порівнянні з 2009р. збільшилась на 1 

громаду і при кількості 158 одиниць займає друге місце. УПЦ КП має два єпархіальних управління: 

Кіцманське і Чернівецьке, в структуру яких входять 90 культових споруд (з них 43 у власності та 2 в 

оренді). Найбільшу кількість громад УПЦ КП дислоковано у Кіцманському (27), Заставнівському 

(12), Віжницькому (19) та Сторожинецькому (21) районах і м. Чернівці (29). Цей напрямок має понад 

36 тис. парафіян. Релігійні громади обслуговують 116 церковнослужителів (73,41% забезпеченості). 

При громадах діє 18 недільних шкіл. Підготовкою кадрів для УПЦ КП займається богословське 

відділення Київської Православної Богословської Академії і семінарії при філософсько-теологічному 

факультеті Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича [9, с. 257]. 

Друге місце за чисельністю громад у регіоні займають протестантські організації, які представлені 13 

напрямками. В їх структурі діють: Церква адвентистів реформістів (АСД РР), шість обласних об‘єднань 

(ЄХБ, ХВЄ, АСД, духовне управління об‘єднань Церков Євангельських Християн Чернівецької області, 

об‘єднання Української церкви Повного Євангелія, Чернівецький обласний центр об‘єднаної Церкви 

Християн Віри Євангельської). Вони налічують 446 (40%) зареєстрованих громад та 122 без реєстрації. 

Провідні протестантські церкви (ЄХБ, ХВЄ, АСД) мають необхідні управлінські структури, 7 духовних 

навчальних закладів. При громадах працюють 310 суботніх і недільних шкіл, 3 місії. 

Безперечним лідером у протестантському середовищі залишаються церкви ЄХБ (183 

зареєстрованих громади, що становить 16,4% від загальної кількості). У структуру об‘єднання 

входить 158 громад, 2 місії, 4 духовних навчальних заклади (Теологічний Біблійний інститут, 

заочний Біблійний інститут „Служіння настановленням‖, Чернівецький Біблійний інститут, 

Чернівецький регіональний Біблійний коледж при ЄХБ, в яких навчається понад 100 слухачів). 

Громади обслуговують 370 пасторів, діють 100 недільних шкіл. 
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До цього ж напрямку відноситься 10 незалежних громад та 1 духовне управління об‘єднань 

євангельських християн Чернівецької області (7 громад і 10 пастирів). Без реєстрації діють 3 громади 

колишньої Ради церков ЄХБ. 

Менш чисельними є інші протестантські організації. Так, 3-є за чисельністю в цьому просторі 

займають Християни Віри Євангельської (п‘ятидесятники). Цей напрямок нараховує в області лише 

106 релігійних організацій (9,5%). Серед них: 1 обласне об‘єднання (29 громад) та міське 

„Євангельська вістка‖. Сюди ж входять 2 духовних навчальних заклади (66 слухачів). Громади 

обслуговують 410 пасторів. При них діють 66 недільних шкіл. 

Автономно існує 1 Чернівецький обласний центр об‘єднаної церкви ХВЄ, якому 

підпорядковано 12 громад. 

Четверте місце у протестантському середовищі займає Церква Адвентистів Сьомого дня. Вона 

нараховує 96 організацій, до яких входять: Буковинська конференція церков АСД (Чернівецька, Івано-

Франківська та Тернопільська область). У Чернівецькій області цей напрямок представлений 94-ма 

громадами, які обслуговують 236 пасторів, діють 112 суботніх шкіл та Біблійний інститут (94 слухачі). 

Крім цьогов області функціонує незалежна громада АСД, яка вийшла із підпорядкування 

обласного об‘єднання. 

Адвентистський напрямок також представлений церквою АСД реформаційного руху. У м. 

Чернівці діє центр Української Уніонної Конференції Церкви АСД РР, який є структурною ланкою 

Східно-Європейського Дивізіону і співпрацює з виконавчим комітетом Євро-Азійського Дивізіону. В 

їх підпорядкуванні знаходяться 7 зареєстрованих і 11 незареєстрованих громад. Культові потреби 

задовольняють 19 пасторів; діє 6 суботніх шкіл. За роки незалежності побудовано 5 молитовних 

будинків; 1 приміщення орендується [9, с. 257]. 

Малочисельною є організація Свідків Єгови: 25 зареєстрованих і 38 незареєстрованих громад 

(5,85%), які обслуговують 63 пастори. Вони мають 14 культових споруд і 17 недільних шкіл [див.: 2]. 

Католицизм на Буковині представлений 2-ма напрямками. Це Римо-Католицька Церква (РКЦ), 

яка має свій деканат, у підпорядкування якого входять 29 громад (2,7%), 3 монастирі (12 черниць). 

Більшість парафій РКЦ знаходяться там, де є помітна польська меншина. Усі вони входять у 

структуру Львівської дієцезії. Громади обслуговують 8 церковнослужителів (4 іноземці). Громада м. 

Чернівці видає парафіяльну газету. Церква має 15 храмів (8 у власності). 

У Греко-Католицькій Церкві області 23 громади (2,13%), які обслуговують 17 священиків. 

Релігійні громади володіють 15 культовими спорудами (8 у власності), ще 3 будуються. При церкві 

діє недільна школа. Чернівецька парафія має статус вікаріату [див.: 2]. 

До дуже малочисельних у регіоні можна віднести харизматичний культ, у структурі якого діє 1 

об‘єднання Церкви Повного Євангелія (7 громад) і 12 незалежних громад, релігійні потреби яких 

обслуговує 25 церковнослужителів. Це також юдейський напрямок, до якого входять 9 громад трьох 

напрямків, які обслуговують 6 служителів культу. 

Лише 8 громад та 2 монастирі (6 ченців і черниць) має Руська православна старообрядницька 

церква Білокриницької згоди. Церкву обслуговують 3 церковнослужителі. 

До малочисельних релігійних організацій також відносяться 2 громади Союзу Церкви Божої 

України (Новоапостольська Церква, назаряни, незалежна громада мусульман) [2]. 

Не отримали розвитку на Буковині новітні релігійні культи, які представлені прихильниками 

Товариства Свідомості Крішни (біля 25 осіб), Шрі Чінмоя (300 осіб), Церква Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів (біля 100 осіб), віри Багаї (1 громада). 

Окрему групу цього напрямку представляють 4-и релігійних організації неоязичників 

(„Оберіг‖,„Онуки Дажбога‖,„Сяйво‖,„Верховина‖) [7, с. 232]. 

Наведена вище статистика та специфіка релігійного життя краю є соціальним зрізом, який 

відображено в аналізі релігійного життя України 2008 року головою Держкомнацрелігій країни 

професором О. Саганом [див. детально: 6, с. 48–53]. 

Специфічним для релігійного життя України є явище участі церковних організацій в міжнародній 

діяльності. Основними формами цієї діяльності є місіонерська і проповідницька робота представників 

іноземних релігійних організацій (тільки в 2009 р. область відвідало 175 осіб, що на 29 осіб більше, ніж у 

минулому). Позитивними рисами обміну візитами є поширення інформації про демократичні процеси, які 

відбуваються в релігійному просторі та залучення у регіон благодійної допомоги з інших країн світу. 

Ті можливості, що відкриває громадянське суспільство та українська держава для церков 

сьогодні, реалізуються в ряді соціальних проектів, які можна звести до декількох напрямків роботи на 

прикладі Буковинського регіону. Одним з таких напрямків є соціальні програми для дітей, інвалідів, 

сиріт, малозабезпечених і багатодітних сімей. 
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Характерним для регіону, і це уже стало традицією, є те, що церковні інституції, реалізуючи 

свої соціальні функції, займаються не лише духовними потребами віруючих, але й опікуються 

проблемами соціально незахищених верств населення. До основних форм цієї діяльності можна 

включити підтримку малозабезпечених сімей, допомогу будинкам престарілих, інтернатам, 

громадським організаціям інвалідів, медичним закладам, облаштування пунктів безкоштовного 

харчування нужденних, літнього табірного відпочинку дітей із малозабезпечених сімей. 

Широко практикуються в регіоні різноманітні форми благодійницької діяльності церков. Це, 

наприклад, діяльність дитячого будинку „Багатодітна сім‘я Михайла Жара‖ в с. Молниця, де проживають, 

виховуються та реабілітуються 204 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

Постійно утримуються більше 150 дітей-сиріт з різними фізичними вадами та понад 100 осіб 

самотніх людей похилого віку Свято-Вознесенським Банченським та Боянським монастирями. 

Переважна більшість дітей, якими опікуються, – вихідці з дитячих будинків і обласного притулку, 

важко хворі екс-інтернатівці, які перебували на диспансерному обліку, жертви насилля у сім‘ї. Вони 

вихідці не лише з Буковини, але й з інших регіонів країни. Для цих дітей збудовано два триповерхові 

та один чотирьохповерховий будинки, окремо для хлопчиків і дівчаток, блок харчування, кінозал, 

дитячий майданчик, на завершальній стадії будівництво басейну. 

Діти проживають у належних побутових умовах, перебувають під постійним наглядом педагогів, 

закріплених за ними відділом освіти райдержадміністрації, проходять регулярні медичні обстеження, 

профілактичні щеплення. Всі діти шкільного віку (за винятком дітей-інвалідів, які навчаються за 

індивідуальним графіком) відвідують Мольницьку загальноосвітню школу, де здобувають середню освіту. 

Дітей доглядають послушниці з монастиря (на 2 дитини 1 послушниця), які працюють позмінно. 

Також у будинку з числа послушників є професійний кухар, 4 дипломованих педагоги, 4 медичних 

працівники, лікар-стоматолог, юрист. Діти забезпечені повноцінним харчуванням, кожного літа вони 

оздоровлюються на морі. Продумана програма майбутнього дітей. Для цього побудовано 

багатоквартирний будинок, в якому кожна дитина по досягненню повноліття зможе отримати свою 

власну житлову площу, пральну і підсобне господарство. Прибутки монастирської сім‘ї 

поповнюються за рахунок прихожан Свято-Вознесенського монастиря Української Православної 

Церкви, шефської допомоги облдержадміністрації, підприємств Чернівецької області. 

Конфесії краю працюють і з людьми, які мають шкідливі звички. Так, при обласному об‘єднанні 

ЄХБ в с. Малинівка Новоселицького району діє центр реабілітації алко- та наркозалезних осіб. 

Більшість церков області надає допомогу малозабезпеченим верствам населення у гуманітарній 

формі одягом, взуттям, предметами першої необхідності. Такі конфесії як УГКЦ, УПЦ, РКЦ, ЄХБ, ХВЄ, 

АСД та церкви харизматичного напрямку практикують роздачу безкоштовних обідів потребуючим. 

Управлінням з питань внутрішньої політики Чернівецької облдержадміністрації разом з 

громадськими і релігійними організаціями(УПЦ, УГКЦ, РКЦ, ЄХБ, Повного Євангелія, Церква Ісуса 

Христа Святих Останніх Днів) провело захід „Допомога людям‖ у липні 2009р. Метою цієї акції, в 

якій прийняло участь 30 організацій, було їх наближення до потребуючих людей. 

Дуже активно працюють у реалізації соціальних проектів протестантські організації. Тільки 

об‘єднання церков ХВЄ за 2001–2007рр. надало разову допомогу понад 305 тис. людей, яких можна 

вважати нужденними, на суму понад 1,2 млн. гривень. Цією ж Церквою надано допомогу 

громадським і бюджетним організаціям одягом б/в, продуктами харчування та різним медичним 

устаткуванням на загальну суму біля 700 тис. гривень. 

Як і традиційні церкви, протестантські організації практикують такі форми роботи як оздоровлення 

дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, сиріт у літніх таборах. Тільки за 2006 і 2007 рр. було 

оздоровлено понад 2 тис. дітей обласним об‘єднанням ЄХБ; 1 тис. дітей та 300 сімей харизматичною 

церквою „Нове життя‖; біля 2 тис. дітей церквами АСД, ХВЄ та незалежними громадами ЄХБ. 

Протестантські церкви також патронують медичні заклади, дитячі будинки, будинки 

престарілих, займаються реабілітаційною роботою в СІЗО, дитячому притулку-розподільнику м. 

Чернівців. Тільки на ремонтні роботи та обладнання цих закладів 2006–2007 рр. лише об‘єднанням 

церков ХВЄ використано понад 106 тис. гривень. Усі протестантські організації розподіляють серед 

соціально незахищених верств населення області через відділ соціального захисту та „Червоний 

хрест‖ гуманітарні вантажі, які вони отримують із-за кордону. Ними ж надавалася допомога 

населеним пунктам, які постраждали від природних стихій. 

З метою духовної реабілітації населення, профілактики шкідливих звичок проводяться 

молодіжно-євангельські програми „Шторм‖ Буковинською конференцією церкви АСД, щотижнева 

телепрограма церкви ХВЄ „Євангельське слово‖ [9, с. 256–257]. 
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Науковцями краю, управлінням внутрішньої політики ОДА та релігійними організаціями 

реалізується ряд проектів по реалізації принципів свободи совісті, толеризації міжконфесійних 

відносин та подолання релігійних протиріч. Для цього шість років поспіль в краї проводяться „Єдині 

Дні релігійної свободи‖, теледебати, навчання керівників релігійних організацій. 

У відповідності до закону України „Про альтернативну службу‖ за роки незалежності направлено для 

проходження альтернативної служби понад 1200 громадян, віровчення яких не дозволяє брати в руки зброю. 

З метою покращення державно-церковних відносин, дотримання принципів державної політики 

у сфері свободи совісті проводилися заходи щодо проведення експертиз статутів та їх реєстрації, 

подолання спірних питань щодо церковної маєтності. Спірні питання розглядалися на засіданні Ради 

Церков і релігійних організацій. Зокрема, це питання щодо впровадження в школах області курсу 

„Християнська етика‖, участі релігійних організацій в урочистостях з нагоди національних свят, 

панахид, молебнів, освячення пам‘ятників і пам‘ятних знаків; участі у виборчих перегонах. Всі ці 

питання вирішувалися в контексті тих рекомендацій та пропозицій, які вносили науковці-фахівці з 

питань державно-церковних відносин [див., наприклад: 4]. 

Детальний аналіз релігійного життя краю в його різноманітних проявах дозволяє визначити 

характерні проблеми релігійного простору і зробити певні прогнози щодо подальших тенденцій та змін. 

Проблемними залишаються питання майнового і кадрового забезпечення релігійних організацій. 

Потребує подальшого законодавчого удосконалення система виконання церквами соціальних 

проектів і надання їм можливості створення закладів благодійництва, пунктів реабілітації та 

подолання нарко- і алкогольно залежних звичок. Подальшого покращення потребує система 

інформування релігійних організацій про їх права та обов‘язки у контексті українського 

законодавства щодо свободи совісті. Потрібно продовжувати традицію зустрічей науковців і 

представників релігійних організацій з питань співробітництва, толеризації міжконфесійних відносин 

і подолання міжрелігійних протиріч. Слід активізувати діалог між УПЦ і УПЦ КП щодо подолання 

непорозуміння, зближення позицій відносно об‘єднавчих процесів у православ‘ї. Доцільно впровадити 

заходи по подоланню відцентрових процесів, які відбуваються в релігійному просторі краю і створюють 

дроблення громад з одного боку та внутрішньоконфесійних конфліктів – з іншого. 
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The religious life of Bukovyna in the context of social transformations 

The article contains the analysis of the religious life of Bukovyna. It is outlined the dynamics, 

tendencies and specifics of changes in the religious network, the forms of the social projects realizing by 

the religious organizations. It is outlined special problems of the religious space functioning. The 

authors give their prognosis concerning the ways of legislative grounding of this problems solution. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦIАЛIЗАЦIЇ ПРАВОСЛАВНОГО СЕКТАНТСТВА В  

НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

У статті аналізуються особливості соціалізації православного сектантства в незалежній 

Україні, зокрема Істинно православної церкви, Істинно православних християн, а також релігійного 

утворення харизматичного спрямування – леонтіївців. 

Ключові слова: православне сектантство, Істинно православна церква, Істинно православні 

християни, леонтіївці, соціалізація, Православна церква. 

 

Вступ. У процесі дослідження сектантських об‘єднань православного кореня доведено, що ми 

не можемо говорити про масштабність діяльності релігійних утворень, які належать духовному 

християнству (христовірам, скопцям, духоборам, молоканам). Духовне християнство, яке виникло як 

одна із спроб пошуків духовності, відтворення народного богослов‘я в умовах кризи Православної 

Церкви, до деякої міри справилось із своїм історичним завданням, а тому соціальна загостреність їх 

догматики поступово трансформується у сферу збереження морально-етичних i культурних традицій. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що соціальна значущість сект православного 

походження зумовлюється насамперед тим, що вони виявилися спроможними задовольняти важливі 

проблеми людей на індивідуальному рівні. 

Постановка завдання. На пiдставi особистих інтерв‘ю, бесід з віруючими, контент-аналізу 

релігійної літератури нами встановлено, що найбільш активними і перспективними у своєму розвитку 

у сьогоденній Україні є Істинно православна церква, Істинно православні християни, а також 

релiгiйне утворення харизматичного спрямування православного походження – леонтіївці. Після 

жорстоких гонінь i репресій з боку радянської влади названі релiгiйнi об‘єднання не лише вистояли, 

але й зберегли свої вiросповiднi основи i практику, які були змiненi з урахуванням колiзiй сучасного 

життя. Крім того, Істинно православна церква (ІПЦ) й Істинно православні християни (ІПХ), а також 

леонтiївцi створюють нові громади, розширюють географію свого впливу, залучають до громад 

освічену молодь. Тому дослідження обумовлено необхідністю з‘ясування особливостей соціалізації 

православного сектантства в незалежній Україні. 

Результати. Зміни у соціальному середовищі, які відбулися у роки незалежності, рельєфно 

виявили протиречні характеристики у розвитку православного сектантства. Задоволені сотні звернень 

віруючих про реєстрацію їх релiгiйних громад, будiвництво, купiвлю або ж реставрацію культових 

споруд; значно полегшилась ситуація з духовною літературою, нестаток якої відчували вiруючi, 

припинена будь-яка адмiнiстративна опіка над релiгiйними органiзацiями. 

В той же час, хоча ІПЦ й ІПХ вийшли із пiдпiлля, вони принципово не беруть участі в жодних 

політичних рухах i кампаніях. Головний принцип, яким керуються Істинно православні, – збереження 

чистоти істинного православ‘я i внутрішньої свободи Церкви від руйнівних впливів „стихій світу 

цього‖ [3, с.12]. Члени ІПЦ, ІПХ не беруть участі в голосуванні до рад різних рiвнiв. У бесідах з 

прихожанами авторка цікавилась їхнім ставленням до колишньої радянської влади i до сучасної. 

Вiдповiдь була наступною: комуністична влада була богоборницькою, а сучасна є безбожною. Тобто 

позиція Істинно православних у ставленні до влади практично не змінилася. Державну владу як таку 

вони не визнають, хоча всі прихожани є законослухняними громадянами. 

Сучасні громади IПЦ у порiвняннi з протестантськими громадами є нечисленні, як правило, 

складаються із 5–7 сімей; члени громад добре обiзнанi з основними вiросповiдними принципами, 

знають порядок обрядів i таїнств, добре ознайомлені з церковно-релiгiйною літературою, а також 

історичною літературою, в якій йдеться про розвиток Істинно православної церкви i Російської 

Православної Церкви. Прихожани ІПЦ виявляють інтерес до літератури з iсторiї України i Росії [5, 

арк.3]. Проте значна увага приділяється життю подвижникiв церкви, подіям містичного характеру, 

чудотворним іконам. Як i раніше, ІПЦ вважає канонізацію Миколи ІІ законною. У переважній 

бiльшостi приходів ІПЦ, зокрема в Свято-Іоаннівськiй церкві м. Києва, по закінченні літургії 

прихожани виконують гімн Російської імперії „Боже, царя храни‖. Наші спостереження дають 

можливість говорити про те, що виконання гімну прихожанами свідчить не стільки про монархічні 

настрої ІПЦ, скільки про збереження внутрiцерковної традиції. Так, наприклад, із 35 опитаних 

прихожан названої церкви лише 5 могли дати чітке пояснення стосовно терміна „монархія‖ i 
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вiдповiсти на запитання: хто такий Микола ІІ? 

Слід вiдмiтити, що стан пристосування громад ІПЦ до нових умов викликав до життя певні проблеми 

iнституцiйного, канонiчного, юрисдикцiйного значення. Так, скажімо, одним із принципових питань для 

прихожан ІПЦ у Чернiговi, Вiнницi, Донецьку i Донецькій області, а також у Дніпропетровську, Сумській 

області є питання щодо назви їхнього релiгiйного об‘єднання. Невдоволення прихожан ІПЦ викликає їх 

приналежність до Російської Православної Церкви, оскільки вони наполягають на назві своєї церкви 

„Руська‖ замість „Російська‖. Вони вважають, що назва „Руська Істинно православна церква‖ історично i 

канонічно належить Катакомбній церкві в СРСР, яку з 1982 р. очолював архієпископ Лазар (Журбенко) 

Одеський. На їх думку, вона є не етнічного, а духовно-iсторiософського характеру. Вiруючi цієї церкви 

самоiдентифiкують свою приналежність не до „Російської‖ (за етнічним принципом), але саме до „Руської 

церкви‖ (за духовно-вiросповiдним принципом). Для прихожан ІПЦ це є питання принципового канонічно-

вiросповiдного характеру [5, арк. 4]. 

В той же час у Києві діє Свято-Іоаннiвська церква i монастир, які належать Росiйськiй Істинно 

православній церкві. Як заявляють прихожани Руської Істинно православної церкви i Російської 

Істинно православної церкви, між ними ніколи не виникало i не виникає духовних суперечностей. На 

пiдставi наших спостережень ми дійшли до висновку, що основною причиною неможливості 

об‘єднання з ортодоксальною Православною Церквою є „сергiянська i екуменічна єресі‖ останньої. Під 

сергіянською єрессю прихожани ІПЦ мають на увазі той факт, що їхня церква виникла й органiзацiйно 

оформилася наприкiнцi 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. в результаті відмови бiльшостi єпископату i 

духівництва Православної Церкви від спiвробiтництва з комуністичною владою СРСР, на що пішло 

керівництво РПЦ на чолi з митрополитом Сергієм (Старгородським). Представники сучасної Істинно 

православної церкви заявляють, що хоча митрополит Сергій i зберіг організаційну структуру церкви, 

але не зберіг чистоту i праведність православної віри, а тому не лише про об‘єднання, а й про будь-які 

контакти із сергiянською, тобто Російською Православною Церквою мови бути не може. 

На нашу думку, така позиція ІПЦ є принциповою, але може бути й неостатньою. Прикладом 

трансформації поглядів на питання об‘єднання з Російською Православною Церквою є події травня 

2007 р., коли у Москві Патріарх Московський і всієї Русі Олексій ІІ і першоієрарх Російської 

Православної Церкви за кордоном Лавр підписали Акт про канонічне спілкування. 

Під час бесіди з протоієреєм Олексієм (Пергамєнцевим), який є очільником громади Російської 

Істинно православної церкви у м. Києві, нами з‘ясовано, що він і його громада вкрай негативно 

поставилися до підписання Акту про канонічне спілкування між Російською Православною Церквою 

і Російською Православною Церквою за кордоном. Причинами такої реакції на підписання документа 

і проведення спільної літургії стали звинувачення Російської Православної Церкви Московського 

Патріархату у розколі православ‘я у 20-х – 30-х рр. ХХ ст., а також у „сергіянській і екуменічній 

єресі‖. На думку отця Олексія, Православна Церква (мається на увазі РПЦ МП), яка не здійснила 

обряду покаяння перед своїми духовними ієрархами, духовенством і парафіянами за трагічні помилки 

минулих десятиліть, є безблагодатною, що унеможливлює будь-яке спілкування з нею. Крім того, він 

висловив думку, яку ми цілком підтримуємо, що підписання Акту про канонічне спілкування між 

двома церквами є подією політичної ваги, що була покликана продемонструвати світу зацікавленість 

російського президента в об‘єднанні православних церков, створенні єдиного Російського 

православного центру як охоронця національних традицій і духовності народів Росії. 

Середній вік прихожан ІПЦ – 30-40 років, що свідчить про те, що в громади вони прийшли 

самостійно, керуючись світоглядними міркуваннями. Всі члени громад мають середню спеціальну, 

або вищу освіту. Так, прихожани ІПЦ м. Чернігова всі без винятку мають вищу освіту. 

Не припинили свою діяльність й Істинно православні християни. Найбільша кількість громад 

ІПХ зосереджена у Харківській області. Є громади ІПХ у Луганській і Сумській областях і нами 

виявлена одна громада, яка діє у с.Гільча Здолбунівського району Рівненської області. 

ІПХ – релігійне утворення, яке визнає догмати православного віровчення, але протиставляє себе 

сучасній Православній Церкві в якості єдиного монопольного правонаступника, носія „святої 

православної апостольської соборної церкви‖. 

У бесідах з прихожанами ІПЦ ми з‘ясували, що вони сприймають ІПХ як секту всередині своєї 

церкви, щось на зразок безпопівства у старообрядництві, тобто не вбачають в ІПХ самостійного 

релігійного об‘єднання. 

В центрі релігійного світогляду ІПХ стоїть ідея настання ери Антихриста, кінець світу і друге 

пришестя на Землю Христа. У радянські часи, коли формувались віросповідні основи релігійного 

об‘єднання ІПХ, під Антихристом розумілась атеїстична радянська влада. Для ІПХ ця ідея була 

визначальною у боротьбі з радянським тоталітаризмом. Результати бесід з прихожанами с. Гільча 
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привели нас до висновку, що хоча ідея Антихриста залишається провідною в релігійній ідеології ІПХ, 

але зміст її змінився. Прихід Антихриста тепер пов‘язується з якимись екологічними, техногенними 

катастрофами або ж економічними кризами. 

Зміни змісту поняття про Антихриста спричинили зміну і побутового життя. Якщо раніше 

вживання м‘ясної їжі, бакалійних продуктів, носіння фабричного одягу оголошувалось „знадою‖ 

Антихриста, то зараз немає жодного значення. М‘ясну їжу не вживають лише під час постів, які в 

ІПХ збігаються з постами Православної Церкви. 

Починаючи з кінця 60-х рр. ХХ ст., поступово змінюється ставлення членів ІПХ до суспільного 

життя: їхні діти починають відвідувати школу, навчатися у середніх спеціальних закладах, рідкісною 

стає відмова від праці на державних підприємствах або ж у колективних господарствах. 

Сьогодні громади ІПХ, як і раніше становлять люди, які у переважній більшості зайняті 

сільськогосподарською працею. Освітній рівень нижчий, ніж у членів ІПЦ, але переважно всі мають 

середню або середню спеціальну освіту. 

Істинно православна церква й істинно православні християни з початку свого виникнення мали 

чітку політичну спрямованість, оскільки їх виникнення було обумовлене тим, що значна частина 

православного духовенства і парафіян не визнавала комуністично-атеїстичний режим і лояльну до 

нього Православну Церкву на чолі з митрополитом Сергієм. До створення ІПЦ й ІПХ серед релігійних 

об‘єднань православного походження лише в середовищі скопецтва були поширені політичні мотиви. 

Це був різновид православного протистояння радянській тоталітарній державі і своєрідна форма 

протесту до офіційного православ‘я. Власне, це був не конфлікт вір, а конфлікт духовенства який 

згодом переріс у сліпе протистояння істинно православних, офіційної Православної Церкви і держави. 

Останнім часом в середовищі як світському, так і богословському висловлюється думка про 

безперспективність і нежиттєздатність релігійних течій і сект православного коріння [2 с. 203–204]. 

Хочемо зауважити, що така думка є безпідставною. Наведемо лише один приклад, який свідчить не 

тільки про трансформацію віросповідних основ православного сектанства в епоху постмодерну, а й про 

його стійкість, життєздатність. Так, на початку ХХІ ст., зокрема у 2000–2009 рр. все більше поширює 

географію і віросповідний вплив релігійне об‘єднання православного походження харизматичного 

спрямування – леонтіївці. Окрім Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької областей, 

громади леонтіївців діють і у Білоцерківському районі Київської області. Вже наприкінці 30-х рр. ХХ 

ст. Леонтій вибудував своєрідну ієрархію релігійної громади. Своїх помічників і помічниць він називав 

„апостолами‖ (всього їх було 12) і мироносицями, а простих парафіян „дітками‖. 

Після смерті Леонтія (1973 р.) керівництво вірними переходить до рук його найбільш відданих 

учнів – Михайла Гнесюка (одного із „апостолів‖) і священика Православної Церкви Московського 

патріархату Миколи Данилюка (Миколая Рогачівського за назвою с. Рогачів, Рівненського району, 

Рівненської області). Власне з цього моменту розпочинається осмислення та пошук своєї 

віросповідної ідентичності леонтіївцями. У межах релігійної течії формується три напрямки: одні 

вважають Леонтія благочестивою людиною, і оскільки він помер у мирі з Православною Церквою, то 

за нього, безумовно, потрібно молитися. Інші вважають його за великого святого і пропагують вчення 

Леонтія. Ще одна група віруючих вшановує Леонтія як самого Саваофа. Тобто вони є виразниками 

найбільш крайніх поглядів стосовно релігійної спадщини проповідника. Цей коротенький історичний 

екскурс ми зробили для того, щоб акцентувати увагу на неоднозначній оцінці діяльності Леонтія, ще 

за його життя, в середовищі православних парафіян, духовенства і чернецтва. Доречі, до 

теперішнього часу на роковини і щопівроку з дня смерті Леонтія влаштовуються панахиди, на які 

збирається до 5 тисяч паломників не лише з України, а й інших країн СНД. 

Дедалі частіше піднімається питання не лише про канонізацію Леонтія, а і його сподвижниці – 

Херувими (Олександри Наумової), яка померла 1968 року і похована у с. Застав‘я Гощанського 

району, Рівненської області. Земля з її могили (так само, як і з могили Леонтія) вважається цілющою, 

а фото, де вона зображена з посохом та клунком теж мають нібито „цілющі‖ властивості. 

Знаковим є те, що у Городоцькому жіночому Свято-Миколаївському монастирі, з благословіння 

митрополита Володимира (Сабодана), тричі відбувалося засідання Синодальної комісії де присутніми 

були ієрархи православ‘я, ректори духовних семінарій, представники нижчого парафіяльного 

духовенства. Було доведено, що прагнення нав‘язати думку про Леонтія, що ніби то він „святий‖, а то 

й сам „бог Саваоф‖ походить не лише від мирян, але й від духовенства. Крім того, Синодальна 

комісія визнала вчення Леонтія єретичним, яке руйнує основи святої Православної Церкви [5, арк. 1]. 

Але останні події на Рівненщині (маємо на увазі похорони Михайла Гнесюка, одного з 

найвідданіших учнів Леонтія, його „апостола‖, пропагандиста вчення, які відбулися 13 лютого 2009 

р. у м. Корець) явно суперечать постановам Синодальної богословської комісії. При великій кількості 
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народу (близько 6 тисяч осіб) участь у церемонії поховання взяли митрополит Дніпропетровський і 

Павлоградський Іриней, архієпископ Рівненський і Острізький Варфоломій, представник від 

Патріарха Кирила – архієпископ Ігнатій та багато інших ієрархів Православної Церкви, а також 

низове парафіяльне духовенство, ченці, настоятелі монастирів. Тобто на загальному тлі толерантного 

ставлення православ‘я до феномена леонтіївщини, наявності великих груп православних священиків, 

які не лише симпатизують, а й намагаються популяризувати леонтіївщину, губиться головний нерв, 

який кваліфікує леонтіївців як єретичну течію. Все разом це засвідчує, що такий феномен потрібний 

нинішньому православ‘ю України, яке переживає кризу. 

Особливістю леонтіївців є те, що ні сам проповідник, ні його послідовники ніколи відверто не 

поривали з Православною Церквою. Навпаки, вони активно використовували і використовують всі 

православні інституції і зібрання для пропаганди власних ідей. Мета леонтіївців – очистити 

православ‘я від скверни, не пориваючи з ним повністю. 

І ще про одне. Ми хочемо звернути увагу не лише на релігійний феномен леонтіївців, його 

унікальність, а головним чином на проблему виникнення подібних феноменів в лоні Православної 

Церкви. Адже історія православ‘я знала і знає і мальованців, і підгорнівців, й інокентіївців – це лише 

релігійні об‘єднання харизматичного спрямування православного походження, які вийшли за межі 

якогось одного регіону. А скільки таких течій залишились поза увагою дослідників? Всі названі течії були 

засновані православними і діяли в лоні Православної Церкви. Парадоксальним є той факт, що підгорнівці 

й інокентіївці намагалися відверто порвати усі зв‘язки з Православною Церквою; інокентіївці навіть 

офіційно зверталися до уряду з проханням надати їм можливість діяти як самостійній церкві. Православна 

ж Церква лише обмежувалася окремими зауваженнями на адресу своїх опонентів. 

Серед головних видів діяльності сект православного походження найважливішою залишалась 

культова, основу якої становить богослужіння. Воно здійснюється в традиційних для них формах, 

зберігаючи елементи релігійної практики, які вже певною мірою стали класичними. В міру змін 

соціально-економічних і політичних умов змінюються підходи до змісту та характеру проповіді, яка 

покликана задовольняти потреби нового покоління віруючих. 

Лібералізація державної політики стосовно релігії та церкви забезпечила задоволення 

віросповідних інтересів православних сект. Потреба у конфесійному самовизначенні втрачає свою 

гостроту і поступово відходить на другий план. 

Одночасно протягом 90-х років ХХ ст. в загальній динаміці позаконфесійних зв‘язків 

спостерігається зростання їхньої довіри до державних органів влади. Проте соціальна значущість сект 

православного походження зумовлюється насамперед тим, що вони виявилися спроможними на 

індивідуальному рівні задовольняти проблеми людей: чітко виявилися у православному сектантстві 

особистісно-значущі функції – світоглядна, комунікативна та компенсаторна; суспільно-важливі 

функції – консолідуюча та інтегруюча – помітні значно менше. Причиною такого явища є впевненість 

кожного релігійного об‘єднання у винятковості й цінності лише своєї віри.  

Претензія на абсолютне володіння істиною, відокремлення релігійного об‘єднання 

православного походження призвели до виникнення специфічної психології, для якої властивим є 

усвідомлення власної винятковості, моральної і релігійної переваги над іновірцями та невіруючими. 

Висновки. Хоча фундаментальні принципи православних сект залишаються незмінними, їхнє 

соціальне обличчя в останні десятиліття ХХ ст. і на початку ХХІ ст. змінюється завдяки оновленню 

внутрішнього складу: через підвищення освітнього рівня, суспільного статусу їхніх членів, а також 

розширення взаємодії з різними організаціями в державі і за кордоном. Так, наприклад, духовні 

християни, зокрема духобори, створивши Раду об‘єднання духовних борців Росії, яка займається 

роботою з одновірцями, в тому числі й з тими, хто проживає в далекому зарубіжжі, налагодили 

цілком лояльні зв‘язки не лише з органами державної влади різних рівнів у країнах СНД, а й за 

кордоном. Більше того, за кордоном вони виступають як своєрідні посли народної дипломатії. 

Релігійна діяльність перестає носити архіважливий характер у життєдіяльності православних сект, 

як це було в минулому. Вона стає доповненням до основних видів діяльності, а тому зникає релігійний 

фанатизм, який був властивий цим релігійним об‘єднанням ще в минулі десятиліття. Особливо це 

стосується Істинно-православної церкви й Істино-православних християн. Разом з тим, цей факт змушує 

лідерів православних утворень шукати більш гнучкі форми організації своєї релігійної практики. 

Ще одна тенденція, на яку варто звернути увагу, пов‘язана з активним переміщенням учасників 

православних сект і течій із села до міста. Явище це є закономірним і відповідне процесам 

урбанізації. Протягом довгого періоду місто стикалось (і продовжує стикатись) не з окремими 

групами сільських мігрантів, а із значною кількістю вихідців із села. Вони завжди складали 

домінуюче джерело росту міського населення, доля природнього приросту городян ніколи не була 
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провідною. Це призвело до того, що навіть прихожани, які належать до Істинно-правослваних 

християн, які традиційно вважалися селянами, за своїм складом, утворюють свої громади у містах. В 

контексті даної теми це явище можна пояснити тим, що переважна більшість міського населення 

надіється на повернення і не прагне до набуття статусу міського жителя. Свідомо чи несвідомо вони 

відтворюють у нових місцях проживання звичний спосіб життя, в тому числі і духовну автономію. 
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ВПЛИВ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ПРАВОСЛАВНОЇ ВІРУЮЧОЇ 

ЛЮДИНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 

У даній статті аналізуються особливості впливу тоталітарних режимів на процеси 

соціалізації православної віруючої людини, визначається роль зовнішніх і внутрішніх факторів в її 

житті під час кризових суспільних явищ, спричинених Другою світовою війною. 
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Друга світова війна. 

 

Вступ. Трансформаційні процеси, які відбуваються в українському суспільстві, значимість 

соціальних змін останніх десятиліть, переоцінка ролі і функцій релігії, як вічного закономірного 

інституту, що відіграє значну роль у житті суспільства та утверджує пріоритети духовності, 

актуалізують проблему забезпечення органічного і цілісного процесу соціалізації особистості, 

важливими факторами якої виступає феномен перебування індивіда в певному соціумі, з властивим 

йому зовнішнім та внутрішнім устроєм. З огляду на цей фактор, ми хочемо привернути увагу на події 

Другої світової війни, коли тисячі православних були кинуті в лещата тотального контролю над 

релігійною активністю, майже повного її обмеження культовою сферою, репресій проти релігійних 

дисидентів. Наш вибір обумовлений тим, що саме Друга світова війна зіштовхнула православну 

віруючу людину західної України, яка мала високу релігійну свідомість, з іншим соціальним 

досвідом тоталітаризмів (радянським і німецьким) за плечима яких стояла масова атеїзація 20 – 30-х 

років ХХ ст. та заміна гуманістичної системи цінностей нормами дохристиянської епохи. 

Обов‘язковою умовою становлення довготривалого тоталітарного порядку є знищення 

традиційної релігійної свідомості як незалежної від державного контролю сфери, яка в значній мірі 

визначає систему суспільних морально-етичних координат. Її місце режим прагне заповнити 

власними базисними установками маніпулятивно-псевдосакрального характеру. Таким чином 

усталена свідомість віруючої людини зазнає постійних трансформацій як на індивідуальному, так і на 

суспільному рівнях. З огляду на трагізм і катастрофічність спадщини тоталітаризму, необхідним є 

вивчення та критичне переосмислення його негативного досвіду, виявлення, аналіз і систематизація 

детермінант, що зумовлюють і впливають на зазначені процеси. Підкреслимо, що окремі аспекти 

поставленої проблематики досліджували М.Пірен [7], Н.Стоколос [9], Л.Суятінова [10], та ін.  
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Постановка завдання. ХХ століття негативно позначилося на менталітеті багатьох народів, 

комплексі суспільних відносин, на всьому морально-психологічному стані суспільства. Друга світова війна 

зіштовхнула людей з різноманітним екзистенціальним досвідом, соціальна значущість якого постійно 

вимагає переосмислення комплексу ідей, які складали основу взаємовідносин в соціумі. До вересня 1939 р. 

на західноукраїнських землях уже склались традиції релігійної соціалізації особистості, тому ціннісно-

нормативна система з усталеними звичаями, нормами і правилами, які становили каркас традиційного 

укладу життя, поведінки індивіда і його відповідальності перед соціумом зазнає складних випробувань, що 

призвели до послаблення соціалізуючої функції релігії, яка із базового соціального інституту 

перетворюється на «пережиток минулого і фактор негативної соціалізації», який необхідно побороти. 

На думку Е.Дюркгейма у процесі соціалізації, яка трактується як результат духовного, 

вербального спілкування людини з її оточенням, як результат засвоєння нею суспільних «концептів», 

«колективних уявлень», провідним фактором є суспільство [3, с.244–246]. Тому, досліджуючи 

особливості соціалізації віруючої людини, необхідно звернутися до дослідження суспільства: яким 

чином воно змогло передати чи нівелювати систему релігійної орієнтації [7, с.31]. 

Релігійність, яка завжди займала провідні позиції в українському суспільстві, формувала систему 

цінностей, починає втрачати лідируючі позиції в УРСР в 20 – 30-х рр. ХХ ст., а на західноукраїнських 

теренах після «золотого вересня» 1939 р., що призводить до незворотніх суспільних трансформацій. За 

твердженням Г.Лебона, найтяжче людина переносить зміну усталених ним звичок і способу мислення [6]. 

Результати. Атеїзм марксизму, гоніння на релігію та церкву в СРСР, фашизм і нацизм, що по 

суті були язичницькими доктринами та глибоко ворожими християнству, поставили православну 

віруючу людину перед соціально-психологічними травмами, спричиненими більшовицькою 

антирелігійною компанією та обставинами війни. Протягом десятиліть після Жовтневого перевороту 

1917 р. партія більшовиків проводила політику масової атеїзації населення під гаслом «Релігія – 

опіум для народу». Церкви були закриті, зруйновані чи перетворені в складські приміщення. Маса 

священнослужителів – репресована, діяльність офіційно дозволених приходів знаходилась під 

пильним поглядом партійних властей і органів державної безпеки. 

Радянський тоталітаризм намагався знищити церковну общину, зводячи її соціум майже до 

катакомбного існування, маргіналізувавши залишки її самоорганізації. В суспільстві існувала одна 

офіційна, державна ідеологія, яка претендувала на всеохоплюваність у всіх сфер суспільного й 

особистого життя, вважалася обов‘язковою та замінювала функцію релігії. Політика багатолітнього 

соціального пресингу на Церкву призвела до автономізації ролі священика в приході, послабленню 

його безпосередніх зв‘язків з господарчо-побутовими сторонами життя общини аж до зведення 

обов‘язків священика виключно до ритуально-обрядової складової його духовних функцій. 

В очах суспільної думки віруюча людина була представлена неповноцінною особистістю. 

Напередодні Другої світової війни Православна церква як соціальний інститут була знищена силовими 

методами боротьби радянської держави. Проте антирелігійна агітація, яка згодом їх замінила, зазнала 

краху. Населення в очах влади залишалося сірою масою, ідеологічна свідомість якої цікавила її тільки з 

приводу лояльного ставлення до нового ладу. Але Церква, що практично не існувала, набула в очах 

віруючих статусу «гнаної», а священнослужителі, постраждалі від репресій, стали «мучениками» у 

боротьбі за віру, що в психологічному відношенні тільки зміцнювало релігійність. Такий перебіг подій 

вів до неконтрольованого державою церковного життя, яке виражалось у масовій релігійній практиці, 

що уособлювала несвідомий протест проти заборони задоволення людиною духовних потреб. 

Претендуючи на роль універсальної доктрини, прагнучи тотально охопити всі сфери суспільного й 

особистого буття, тоталітаризм на думку Д.Поспеловського намагався перейняти функції своєрідної 

релігії із заміною трансцендентного Бога земним божком – Леніним, Гітлером, які наділялися 

богоподібними якостями. Тому тоталітаризм входить в конфлікт з теїстичним віровченням, особливо 

християнством, яке засуджує культ особистості і досконалістю наділяє лише Бога [8]. Релігія вчить, що 

людина принципово відрізняється від інших живих істот, що вона не просто біологічна істота, а наділена 

духовністю [4]. Релігія акцентує увагу на тому, що людина володіє не лише тілом, але й безсмертною 

душею, вмістилищем її особистості, розуму, серця, волі. В релігійному оточенні отримується відповідне 

уявлення про себе, що стає основою само сприйняття. Так проходить процес формування духовного 

потенціалу, пошана до себе, мотивується її спрямування до високих цілей. Для невіруючого соціальним 

дзеркалом є лише люди: тільки через них він розвивається і формує своє «Я». Для віруючого з дитинства 

існує один суб‘єкт відносин – Бог – саме Він виступає головним орієнтиром у визначенні людини [10, 

с.85]. У цій ситуації сприйняття себе відбувається, головним чином, не через оцінки інших людей, а через 

оцінку Бога. „Узагальнений інший‖, на місце якого ставить себе невіруюча людина для оцінки себе, для 

віруючого є Бог. Перевага релігійної соціалізації в тому, що вона робить людину значною мірою 
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незалежною від думок людей про неї. Людина, яка оцінює себе з погляду іншого, ніби підкоряється йому, 

оскільки ставить його оцінку про себе на значуще для себе місце. Віруючий же кориться лише 

Всевишньому. Це дає йому можливість бути незалежним від інших людей [10, с.87]. 

Аналіз антирелігійної кампанії показав неефективність існуючих методів боротьби з релігією і 

змусив більшовицьку владу після приєднання Західної України до СРСР у 1939 р. рахуватися з 

релігійністю населення як чинником соціального впливу. У перші місяці встановлення радянської влади 

окремі партійні працівники намагалися апробованими на території СРСР методами вести боротьбу з 

«релігійним дурманом». Проте, зустрівши масовий опір населення, влада перейшла до політики 

вичікування, зміцнення своїх позицій. У цілому, релігійне питання було відкладене на перспективу. Це 

зовсім не означало, що влада відмовилася від боротьби з релігією. Намагання поставити державну 

ідеологію на її місце лежало у самій природі тоталітарної системи. К.Н.Юнг писав: «Щоб … дати повну 

владу маніпулюючим (державою) вождям, усі соціально-психологічні течії, які притримуються цього 

напрямку, незмінно намагаються вибити грунт з-під ніг релігії» [13] Молоді партійні функціонери, які 

виховувались у Радянському Союзі в атмосфері безбожництва й войовничого атеїзму, були здивовані 

наскільки західноукраїнський народ був побожним і віруючим. Суспільний світогляд тоталітаризму, 

побудований на марксистсько-ленінсько-сталінській теорії, зіштовхнувся з протилежною ідеологією, яка 

базувалася на релігійно-гуманістичних засадах, напрацьованих століттями. 

 Адаптація і самоствердження віруючої людини проходили у площині співіснування релігійності з 

придбаними рисами радянського громадянина, який розуміючи серцем богоборчу політику влади, як її 

недолік, не переносив його у сферу конструктивної опозиції, намагаючись пристосуватись до існуючого 

порядку. Проте існування індивідуальної опозиції підривало авторитет більшовицької влади, яка не в 

змозі була викоренити зі свідомості народу протилежну її ідеологічній основі віру в Бога. Наступ на 

релігійну сферу проводився цілеспрямовано та організовано з застосуванням могутнього потенціалу всіх 

каральних інститутів тоталітарної системи. З приєднанням західноукраїнських областей, радянський 

тоталітаризм зіткнувся перед фактом включення у державне життя країни областей з недоторканим 

релігійним укладом життя місцевого населення. Радянське керівництво, як свідчать документи цього 

періоду, усвідомлювало факт вагомого впливу релігії на свідомість населення, авторитет церков, 

складність завдань, тому було змушене відійти від повного й негайного перенесення на прикордонні 

регіони всієї моделі ідеологічного впливу на населення, в тому числі і форсованої його атеїзації [9, с.283]. 

До того ж, встановлення радянської влади на вищеозначеній території, було першою спробою 

«експортування» радянського тоталітарного режиму поза межі його «історичної батьківщини». Москва 

виявляла при цьому певну обережність і намагалася пристосуватись до місцевих умов. Суспільний 

світогляд тоталітаризму, панівний імператив якого включав до своїх ідеологічних формул завдання 

подолання релігії, зіштовхнувся з протилежною ідеологією, яка базувалася на релігійно-гуманістичних 

засадах, напрацьованих століттями. Отже, колосальний досвід, набутий більшовицькою партією за кілька 

десятиліть знищення опонентів, необхідно було відкласти на перспективу. Церква в цих умов виявилась 

тим суб‘єктом, який, маючи соціальний досвід, пропонував модель формування особистості, здатної до 

відповідального і персонального входу в соціальні зв‘язки на основі християнських ідентичностей. Тому 

процес соціалізації особистості за участю Церкви в суспільних трансформаційних кризових умовах життя 

суспільства, відіграє важливу роль і є одним з найбільш значимих аспектів формування особистості, 

враховуючи чисельність і масштаб діяльності Православної церкви в Україні. 

Німецько-фашистський окупаційний режим, усвідомлюючи факт вагомого впливу релігії на 

свідомість населення, демонстрував стратегічні плани захоплення земель за допомогою Церкви. Влада 

Рейху грубо порушувала церковні канони, безпрецедентно втручаючись у життя церкви. Християнська ідея, 

яка відкидалась Гітлером для «своєї» держави як «мораль рабів», використовувалась ними для підкорення 

та поневолення завойованих народів. Тобто заздалегідь вирішивши долю християнства, нацисти цинічно 

намагались використовувати релігійну свідомість для поневолення українського народу. Православні 

віруючі, які зазнали утисків і репресій з боку радянської влади, прихід німців розцінювало як порятунок. 

Проте сам фашизм, який був певним неоязичницьким культом ідола-держави, ідола-нації, ідола-раси, ідола-

вождя не міг цього вирішити в принципі. Як будь-яка релігія він охоплює всю людину і вимагає від людини 

повної самовіддачі себе, подібно до того як віруюча людина присвячує своє життя Богу [8]. 

Відмінності релігійного укладу життя Східної і Західної України, вплинули на загальну позицію 

мешканців цих регіонів на початку німецько-радянської війни. Нацистську окупацію західні українці 

сприйняли як ще одну зміну влади, а націоналістично налаштовані кола прагнули знайти у Православній 

церкві та віруючій людині підтримку для поширення свого впливу. У центрально-східній Україні відхід 

Червоної армії та німецька окупація стали справжньою психологічною, соціальною травмою, що 

викликала порушення звичного способу мислення, змінила життєвий простір людей, модель поведінки, 
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що у свою чергу призвело до росту масштабів прояву релігійності серед населення. Таким чином, після 

відступу радянських військ на цих теренах релігійне життя виходило з підпілля і для індивіда визначалось 

більшою мірою компенсаторною функцією релігії для населення, яке опинилося у стані соціальної 

травми. Тому що в тій конкретній ситуації жінки, чоловіки, сестри тих, хто пішов на фронт, насамперед 

молились за їхнє повернення, якнайшвидше закінчення війни. Для населення західних областей 

православна віра відігравала роль інтегруючого та національно-ідентифікаційного чинника. 

Проте, ще однією вагомою проблемою для православної віруючої людини була розділеність 

православ‘я. Міжправосланий конфлікт був породжений цілим комплексом взаємопов‘язаних причин: 

історичних, геополітичних, етнонаціональних, церковно-канонічних, проблемою лідерства та 

міжособистісних взаємин, володіння церковною власністю та релігійною упередженістю представників 

кожної конфесії. Нацистська тактика релігійної політики, що зводилась до тези «поділяй і володарюй» 

спричинила виникнення двох ворогуючих центрів – Українську автокефальну православну церкву та 

Автономну православну церкву. Віруюча людина була поставлена перед дилемою вибору належності 

до певного центру. Як зазначають документи, міжконфесійні суперечки не приносять авторитету 

церкві, а навпаки обидві православні церкви втрачають його серед віруючих [2, арк. 8]. Тим часом 

кожна конфесія займалась розбудовою власної інституції, яка могла б вести боротьбу з опонентами за 

розподіл сфер впливу, наголошувала на виключно своїй значимості та унікальності. Ведучи боротьбу за 

«місце під сонцем», лідери православних конфесій не зважали на інтереси простих віруючих, які після 

першої радянізації західноукраїнських територій та висунення завдання подолання релігії, намагання 

утвердження більшовицької моделі державно-церковних відносин, намагань зруйнувати суспільні і 

моральні стереотипи, замінити релігійну складову ідеологічними мотивами, часто опинялося перед 

складним вибором. До того ж звичною практикою для німецької влади стало використання системи 

відозв архієреїв православних церков щодо вивозу молоді на роботу у Німеччину, що також призвело 

до послаблення позицій церков [1, арк.6]. Таким чином,трагізм кліриків православних церков 

зумовлений жорстокістю не лише радянської, але й німецької тоталітарних систем [9, с. 431]. 
Очевидна політична вагомість релігійного питання вимагала від радянського керівництва 

адекватної реакції. Боротьба за віруючих стала ще однією ділянкою ідеологічного фронту в СРСР. 

Керівники антигітлерівської коаліції готувались до зустрічі у Тегерані. Радянське керівництво 

враховувало всі можливі повороти майбутніх переговорів, у тому числі й релігійні. Саме позитивне 

вирішення релігійного питання було одним із способів та бажань здобути схвальний імідж у союзників. 

Крім того, такий перелом спричинили передусім об‘єктивні умови існування релігії в суспільстві – 

народ найшвидше можна було згуртувати довкола близьких йому ідеалів і символів, що мали 

багатовікову духовну традицію [5, с. 432]. Таким чином, зміни у релігійній політиці радянського 

режиму були викликані рядом причин, як внутрішніх, так і зовнішніх. Активні дії Москви щодо 

створення нової релігійної ситуації спричинили переміщення центру православного руху з України до 

Москви. Політика маніпулювання релігійною свідомістю мала певні успіхи – у православних віруючих 

з‘явилась надія на нове життя у післявоєнному СРСР. Як вдячність радянській державі були 

організовані масові збори коштів та допомога радянській армії [4, с.35]. Отже, мільйони людей, які 

постраждали від гонінь на релігію та церкву першої половини ХХ ст., віруючі та неофіти готові були 

пробачити державі, яка намагалась позбавити природного права сповідування власної внутрішньої 

духовної позиції своїх громадян декілька років тому. Проте, порушуючи канонічні норми у 1943-1945 

рр. богоборчою владою була створена абсолютно нова, чужа православній традиції релігійна 

організація тоталітарного типу з новими, раніше неіснуючими церковними правилами, зі структурою 

управління, яка копіювала сталінське політбюро, яка, на думку Г.Якуніна, «прикрившись релігійною 

діяльністю, служила антирелігійному тоталітарному режиму» [12]. 

Висновки. Проаналізувавши зміну ціннісно-моральних імперативів в умовах трансформації, можемо 

стверджувати, що різні за своїми зовнішніми ознаками, але в своїй основі тоталітарні режими – радянський і 

німецький, активно використовували релігійний фактор, втручаючись в усі сфери життя суспільства та 

регламентуючи духовне життя. Ця генетична спорідненість тоталітарних систем на практиці засвідчила 

постійне, нерегламентоване втручання як німецької, так і радянської влади у релігійні справи. Декларативне 

відокремлення церкви від держави на практиці демонструвало активне втручання у внутрішні справи 

церков, обмеження простору їх канонічної діяльності і надання Церкві маргінального статусу у суспільстві. 

Репресії проти Церкви по обидва боки лінії фронту свідчили про те, що тоталітарні режими, 

незалежно від кольору чи назви: чи то коричневий націонал-соціалізм чи червоний комуно-соціалізм, 

були породженням однієї і тієї ж тоталітарної системи та ідеології, а соціальні процеси проходили в 

процесі засвоєння і адаптації до умов війни, що спричинило соціально-психологічні травми 

православної віруючої людини. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 127 

Література 
1. Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО). – Фонд Р. 281. – Оп. 1. – Спр.9. Дело об 

обьединении православной Автокефальной украинской церкви с Автономной православной 

церковью на Украине. 

2. ДАРО. – Фонд Р.33. – Оп.2. – Спр. 13. Листування з Гебітскомісаром в справі релігійних 

питань. 

3. Дюркгейм Э. О. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. 

4. «За други своя» : материалы церковно-общественной конференции. – М.: Издательский Совет 

Русской Православной Церкви, 2005. 

5. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / [Редколегія: А.Колодний (голова) та ін.]; ред. Яроцький 

П.]. – К.: Український Центр духовної культури, 1996–1999. – Т. 3: Православ‘я в Україні. – 

1999. 

6. Лебон Г. Психология народов и масс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. 

bookap. by. Ru / sociopsy / lebon/oglav.shtm 

7. Пірен М. Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація 

особистості / Соціальна психологія: український науковий журнал. – Київ: Український центр 

політичного менеджменту, 2005. – №6. 

8. Поспеловський Д. Тоталитаризм и религия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

www.krotov.info/history 

9. Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – 

Рівне: РІС КСУ – ППФ „Ліста‖ – М., 2003. 

10. Суятінова Л. Вплив релігії на процес соціалізації особистості // Соціальна психологія: 

український науковий журнал. – Киiв : Український центр політичного менеджменту, 2006. – 

№ 1 (15). 

11. Сафронова А.Г. Психология религии. – К.: Ника-Центр, 2002. 

12. Якунін Г. Введение – как-будто-бы не в жизнь – в кошмарное виденье [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http:// www.vehi.net/politika/yakunin.html 

13. Юнг К.Г. Нераскрытая самость (современность и будущие) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.jungland.ru/node/1589 

 

Summary 

Iryna Bulyha 
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the Word War in Ukraine 

In the article I.Bulyha analyses the peculiarities of the influence of totalitarian regimes on the 

processes of the orthodox believer‘s socialization, determinates the role of inner and outward factors in 

man‘s lifer during the crisis in the society caused by the Second World War. 
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ТРАНСФАРМАЦЫЯ РЭЛІГІЙНАЙ СІТУАЦЫІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСІ 

 

У статті на основі статистичних даних аналізуються зміни релігійної ситуації в Білорусії за 

останні 20-ть років. Трансформація релігійної ситуації в країні розглядається як системний процес. 

Виділяються два аспекти цієї трансформації: політичний і власне релігійний. Аналізується 

специфіка релігійності населення Білорусії. Робиться висновок про те, що трансформація релігійної 

ситуації у Білорусії сильно залежить від політичних змін. 

Ключавыя словы: рэлігійная трансфармацыя, спецыфіка рэлігійнай сітуацыі, характар 

рэлігійнасці, заканадаўства аб свабоде сумлення, міжрэлігійнае ўзаемадзеянне, талерантнасць, 

будучае рэлігіі. 

 

Мы можам дакладана акрэсліць тыя храналагічныя межы, якія вызначаюць пачатак сучаснай 

Беларусі. Гэта распад Савецкага Саюза і прыняцце ў ліпені 1991 года Вярхоўным Саветам БССР 

Декларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці. Утварылася самастойная дзяржава Беларусь. Як вынік – у 

краіне пачалася трансфармацыя амаль усіх сфер жыцця, у тым ліку і рэлігійнай. Адзначым, што 

трансфармацыя ў рэлігійнай сферы мела прынцыповы характар і аказала вельмі істотны ўплыў на 

http://www.vehi.net/politika/yakunin.html
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змены ў іншых галінах грамадсктва. Звязана гэта было, па-першае, з тым, што стаўленне да рэлігіі ў 

грамадскай свядомасці памянялася на прама супрацьлеглае: раней яна разглядалася як ―перажытак 

мінулага‖ і ―адзіная легальна існуючая форма антыкамуністычнай ідэалогіі‖, зараз рэлігія стала 

―асновай духоўнасці‖ і ―неад‘емнай часткай нацыянальнай культурнай традыцыі‖. І, па другое, свабода 

рэлігіі, як і рынкавая эканоміка, а таксама палітычная дэмакратыя, была несумяшчальная са старой 

савецкай сістэмай. І само ўспрыманне рэлігіі не як нейкай маргінальнай з‘явы, а як часткі існуючай 

грамадскай сістэмы прадугледжвала істотную трансфармацыю сістэмы ў цэлым. Трэба адзначыць, што 

трансфармацыйныя працэсы на Беларусі адбываюцца вельмі цяжка, мы сапраўды з‘яўляемся 

постсавецкім грамадствам, кіраўніцтва краіны больш арыентуецца на старыя схемы паводзін, на тое, 

што было раней, а не на новыя формы грамадскага жыцця. У рэлігійнай сферы гэта праяўляецца ў тым, 

што ўлады спрабуюць пабудаваць узаемаадносіны з рэлігійнымі арганізацыямі па старых савецкіх 

узорах, безумоўна, адмаўляючыся пры гэтым ад атэістычных установак. Рэлігія (перад усім праваслаўе) 

выкарыстоўваецца цяперашнім кіраўніцтвам Беларусі ў сваіх ідэалагічных і палітычных мэтах. 

Трансфармацыю рэлігійнай сітуацыі на Беларусі трэба разглядаць у кантэксце агульнай 

сістэмнай трансфармацыі грамадства. На наш погляд, тут трэба вылучыць два ўзаемазвязаныя, але 

істотна розныя працэсы: па-першае, гэта адмаўленне ад элементаў савецкай спадчыны, і па-другое, 

фарміраванне сістэмы незалежнага беларускага грамадства. Апошняе для Беларусі па меры яе 

гістарычнага развіцця як незалежнай краіны робіцца ўсѐ больш актуальным.. Пасля разбурэння ў 

пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вялізарнага палітычнага ўтварэння, якое называлася ―Саюз 

Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік‖ і узнікнення на яго месцы незалежных краін, для кожнай з іх 

востра паўстала пытанне: на якіх асновах будавацца далей. Трэба было вызначыць элементы 

структуравання будучай дзейнасці. Зараз ўжо відавочна, што розніца ў шляхах развіцця былых 

савецкіх рэспублік шмат у чым была абумоўлена гістарычнай і культурнай спадчынай кожнай з іх. 

Раней лічылася, што ѐсць адзіны савецкі народ, з агульнай ментальнасцю, палітычным і эканамічным 

ладам. Сѐння мы бачым, наколькі адрозніваюцца паміж сабой, напрыклад, краіны Прыбалтыкі і 

Сярэдняй Азіі. Шмат ў чым гэта абумоўлена рэлігійнай традыцыяй той ці іншай краіны. Таксама ўсѐ 

больш відавочнай робіцца розніца ў гістарычным і рэлігійным развіцці паміж трыма славянскімі 

краінамі: Беларуссю, Украінай і Расіяй. На наш погляд, выяўленне і аналіз гэтай розніцы для той 

сітуацыі, у якой зараз знаходзіцца Беларусь, з‘яўляецца вельмі карысным. 

Актуальным зрабілася асэнсаванне канкрэтнай спецыфікі трансфармацыі рэлігійнай сітуацыі на 

Беларусі, каб, кажучы словамі з Бібліі, ―трымацца свайго шляху‖ (3 Цар. 8, 25). Рэлігійная сітуацыя ў 

краіне – адзін з істотных элементаў агульнай сітуацыі, калі рэлігійныя арганізацыі ўваходзяць у розныя 

сферы жыцця, і іх дзейнасць, а таксама ўзаемаадносіны паміж імі ўплываюць на тыя працэсы, якія 

адбываюцца ў грамадстве. Актуальнасць рэлігіязнаўчых даследаванняў набыла свой першапачатковы 

характар (ад познелац. аctualis – дзейсны). Той ці іншы накірунак даследавання, характар пастаноўкіі 

пытанняў і зробленыя высновы з‘яўляюцца часткай грамадскіх працэсаў. 

На Беларусі інтэнсіўная вывучэнне рэлігійнай сітуацыі пачалося з канца 90-х. Перш за ўсѐ былі 

праведзены грунтоўныя сацыялагічныя даследаванні, у якіх на падаставе аналізу дадзеных па 

рэлігійнай самаідэнтыфікацыі жыхароў краіны былі зроблены высновы аб стане рэлігійнасці на 

Беларусі, тыпах адносін да рэлігіі (рэлігійны, квазірэлігійны, хістаючыйся, няверуючы), а таксама 

накірунках развіцця. Другі блок даследаванняў рабіўся з паліталагічных пазіцый, аналізаваўся стан 

рэлігійнасці ў грамадстве краіны, а таксама ўплыў рэлігій на агульную грамадскую і палітычную 

сітуацыю ў краіне. Трэба адзначыць, што ў гэтых даследаваннях быў выказаны афіцыйны пункт 

погляду, а менавіта паслядоўна праводзіліся два асноўныя палажэнні: па-першае, што на Беларусі 

назіраецца стабільная рэлігійная сітуацыя, выконваюцца правы веруючых і адсутнічаюць 

міжрэлігійныя канфлікты (гэта частка агульнай ідэалагічнай устаноўкі аб стабільнасці ў краіне), і па-

другое, што на Беларусі пераважае праваслаўе (гэта было вынікам курсу на збліжэнне з Расіяй, які 

праводзіўся да нядаўняга часу). Праблемы рэлігійнай сітуацыі аналізаваліся ў межах афіцыйнага 

палітычнага курса і самі з‘яўляліся яго выражэннем. Трэба адзначыць, што фарміраванню 

дзяржаўнай ідэалогіі ўладамі Беларусі зараз надаецца вельмі вялікая ўвага. Існуе вучэбны курс 

―Асновы беларускай дзяржаўнай ідэалогіі‖, які з‘яўляецца абавязковым у вну, і ў ім значнае месца 

адводзіцца ідэалагічным аспектам сучаснай рэлігійнай сітуацыі. Але, на наш погляд, зараз актуальны 

менавіта рэлігіязнаўчы падыход, даследаванне з улікам спецыфікі рэлігіі ў яе грамадскіх функцыях. 

Бо рэлігія ўяўляе собой сістэмнае ўтварэнне, якое мае сваю логіку развіцця, і не можа быть адэкватна 

інтэрпрэтавана ў паліталагічных альбо ідэалагічных тэрмінах. Як прыклад, мы можам прывесті 

становішча рэлігіі ў Савецкім Саюзе, Там яна трактавалася менавіта як ідэалагічнае утварэнне і, як 

паказаў вопыт, такая трактоўка аказалася памылковай. Справа не толькі ў тым, што пры ўсѐй 
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жорсткасці антырэлігійнай палітыкі знішчыць рэлігію не ўдалося, але і ў тым, што барацьба з ѐй 

чыста ідэалагічнымі сродкамі (не ўжываючы рэпрэсій) не дала ніякага плѐну. Таму, на наш погляд, 

трансфармацыя рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі павінна быць апісана перш за ўсѐ сродкамі 

рэлігіязнаўства, што прадугледжвае выяўленне сутнасных рысаў рэлігіі. 

Мэтай нашага даследавання з‘яўляецца аналіз спецыфікі тых трансфармацыйных працэсаў, 

якія адбываюцца ў рэлігійнай сітуацыі на Беларусі на працягу апошніх 20 гадоў. 

Для выканання гэтай мэты намі ставяцца наступныя задачы: 

1) вызначыць месца і ролю рэлігіі ў сістэме грамадскага жыцця; 

2) паказаць спецыфіку выканання рэлігіяй сваіх функцый (перш за ўсѐ інтэграцыйнай і 

рэгулюючай) у беларускім грамадстве; 

3) прааналізаваць беларускае заканадаўства аб свабодзе сумлення з пункту погляду яго 

ідэалагічнай і кантралюючай функцый; 

4) на падставе аналіза сацыялагічных дадзеных даць характарыстыку сучаснай рэлігійнай 

сітуацыі на Беларусі, а таксама тэндэнцый яе развіцця; 

5) прааналізаваць гістарычныя падставы рэлігійнай талерантнасці на Беларусі.  

Пры аналізе сучаснага рэлігійнага становішча на Беларусі актуальнымі, на наш погляд, 

з‘яўляюцца наступныя палажэнні: 1. Рэлігія – неад‘емны кампанент грамадства. Мы не можам 

назваць народа, у якога не было б рэлігіі. Усе спробы выкаранення рэлігіі не далі выніку. Напрыклад, 

на Беларусі нават у часы самых жорсткіх атэістычных ганенняў дзейнічалі цэрквы, падпольна 

працавалі шмат якія рэлігійныя арганізацыі, амаль сто працэнтаў насельніцтва святкавала Пасху. 2. 

Рэлігія зараз аказвае ўплыў на грамадскую свядомасць і спосабы паводзін веруючых (іх стаўленне да 

працы, сямейныя паводзіны, палітычныя погляды). Роля рэлігіі, як аб гэтым сведчаць сацыялагічныя 

даныя, у нашым грамадстве ўзрастае, і гэтая тэндэнцыя ў бліжэйшы час захаваецца. 3. У далейшым 

будзе ўзмацняцца спецыфіка рэлігійнай сітуацыі на Беларусі і адначасова яе падабенства ў прававым 

сэнсе на рэлігійную сітуацыю ў еўрапейскіх краінах. 

У межах нашага аналізу мы будзем разглядаць рэлігію праз прызму яе функцый, гэта значыць, 

тых роляў, якія яна выконвае ў грамадстве. Менавіта такі падыход да аналізу рэлігіі з‘яўляецца 

моцным бокам марксісцкай метадалогіі, калі рэлігія апісваецца праз яе ўплыў на паводзіны людей. 

Але, на наш погляд, немагчыма адэкватна апісаць рэлігію толькі праз яе функцыі, як гэта рабілася ў 

марксізме. Спачатку трэба тым ці іншым чынам вызначыць спецыфіку рэлігіі, і толькі потым на гэтай 

падставе аналізаваць тое, як рэлігія функцыянуе ў грамадстве. 

Трэба адзначыць, што само пералічэнне функцый рэлігіі можа мець ідэалагічны сэнс. Так, 

напрыклад, у адпаведнасці з устаноўкамі афіцыйнай марксісцкай ідэалогіі, асноўнай функцыяй рэлігіі 

абвяшчалася ілюзорна-кампенсатарная – лічылася, што рэлігія дае чалавеку суцяшэнне ў яго 

жыццѐвых цяжкасцях, абяцаючы ўзнагароду ў ―іншым‖ свеце. І ў адпаведнасці з гэтымі ўстаноўкамі, 

у сацыялістычным грамадстве функцыя рэлігіі зводзілася да псіхалагічнай падтрымкі чалавека ў яго 

бедах (лічылася, што чалавек ідзе ў царкву, калі ў яго нейкае гора, і ў канцы свайго жыцця, каб 

забяспечыць сабе існаванне пасля смерці), а таксама да задавальнення культавых патрэб – рэлігійным 

арганізацыям дазвалялася рабіць абрады (хрышчэнне, адпяванне і г.д.), але забаранялася займацца 

дабрачыннай і адукацыйнай дзейнасцю. Зараз рэлігія трактуецца як ―аснова маральнасці‖ і ―частка 

традыцыі‖. Адпаведна змянілася і ўзаемадзеянне ўладаў з рэлігійнымі арганізацыямі. Праваслаўных 

святароў запрашаюць на правядзенне воінскіх прысяг, асвячэнне будынкаў, выступленні перад 

навучэнцамі, заключаны шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве паміж Беларускай праваслаўнай 

царквой і дзяржаўнымі ўстановамі. Таксама такое разуменне ролі рэлігіі ў сучасным беларускім 

грамадстве ўплывае і на ўзаемаадносіны ўлад з іншымі, неправаслаўнымі веравызнаннямі. 

Мы лічым, што пры вылучэнні функцый рэлігіі неабходна: 1) выходзіць з нейтральнага і найменьш 

ідэалагічна абцяжаранага разумення рэлігіі; 2) абапірацца на аналіз той рэальнай ролі, якую рэлігія 

выконвае ў сучасным беларускім грамадстве; 3) пералічэнне функцый рэлігіі павінна мець сітэмны 

характар. Мы вылучаем такія функцыі рэлігіі, як: светапоглядная – асэнсаванне і тлумачэнне свету; 

сэнсаствараючая – наданне сэнсу чалавечаму жыццю, падтрымка чалавека ў цяжкасцях і паказ выхаду з 

іх; інтэграцыйная – аб‘яднанне прыхільнікаў адной веры; рэгулюючая – фарміраванне нормаў паводзін. 

Для Беларусі зараз актуальныя інтэграцыйная і рэгулюючая функцыя, на якіх мы спынімся. 

Трэба адзначыць, што ў гісторыі нашай краіны рэлігія адыграла хутчэй дэзінтэграцыйную, чым 

інтэграцыйную ролю. Тэрыторыя Беларусі знаходзілася на перакрыжаванні інтарэсаў дзвюх дзяржаў: 

праваслаўнай Расіі і каталіцкай Польшчы, якія імкнуліся выкарыстаць рэлігію ў сваіх палітычных мэтах. 

Таму раней, як правіла, прыняцце беларусамі праваслаўя схіляла іх у бок Расіі, а каталіцтва – у бок 

Польшчы. Пра гэта яшчэ ў пачатку ХХ стагоддзя пісаў адзін з найбольш вядомых дзеячоў беларускай 
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культуры паэт Янка Купала: ―Апрача палітычнай і эканамічнай залежнасці, была і другая прычына, што 

асляпіла светапогляд беларуса, – гэта рэлігійная нязгода двух хрысціянскіх абрадаў у нашым краі: 

каталіцтва і праваслаўя. Гэтыя дзве царквы – заходняя і ўсходняя, вядучы вечную спрэчку паміж сабой, 

раздзяляюць наш ядыны народ на дзве часці, адных і тых жа дзяцей сваѐй маткі-зямлі водзяць паміж 

сабой, даводзячы нават часта да бойкі за святы знак хрысціянства – крыж…Гэтае змаганне дзвюх вер не 

толькі дзеліць беларусаў на дзве часткі па рэлігіі, але, самае важнае, забівае ў іх свядомасць і пачуццѐ 

нацыянальнай еднасці. Беларусу-католіку ўгаварваюць, што раз ѐн католік, то ѐн паляк, і не павінны 

братацца з тымі, хто іншай веры; беларусу праваслаўнаму кажуць, што раз ѐн праваслаўны, то ѐн расіец, і 

католіка-беларуса павінен сцерагчыся, бо ѐн – паляк‖ [9, с. 212–213]. Трэба сказаць, што Купала казаў аб 

рэальных праблемах тых часоў (гэтыя словы былі апублікаваныя ў газеце ―Наша ніва‖ ў 1914 г.). Можна 

прывесці іншы прыклад падобнага становішча. Калі, згодна з указам аб верацярпімасці 1905 года, было 

дазволена пры навучанні Закону Божаму для прадстаўнікоў неправаслаўных канфесій карыстацца 

"прыроднай мовай вучняў'', на Беларусі адразу ж узнікла пытанне, якую мову лічыць для тутэйшых 

католікаў роднай. Большасць каталіцкага духавенства па традыцыі лічыла, што гэтай мовай з'яўляецца 

польская, расійскія чыноўнікі – руская. Родная мова беларусаў не ўлічвалася. 

Але трэба адзначыць, што такая сітуацыя – вынік выкарыстання рэлігіі ў палітычных мэтах: у 

Расійскай імперыі дзяржаўнай рэлігіяй было праваслаўе, тыя, хто імкнуўся адрадзіць Рэч Паспалітую (не 

толькі палякі, але і беларусы), супрацьпастаўлялі яму каталіцтва. У гады савецкіх атэістычных рэпрэсій, 

калі праследаваліся ўсе канфесіі, падобнага роду супярэчнасці на Беларусі страцілі свой сэнс. Зараз у 

нашай краіне існуюць тэндэнцыі беларусізацыі як у каталіцтве, так і ў праваслаўі. У каталіцтве гэта 

звязана з рашэннем Другога Ватыканскага сабора (1962–1965) аб вядзенні набажэнстваў на 

нацыянальных мовах. У Беларускай праваслаўнай царкве прыязнае стаўленне да беларускай мовы 

абумоўлена мудрай палітыкай у гэтым пытанні яе кіраўніцтва. Напрыклад, пад час свайго візіту на 

Беларусь у канцы верасня 2009 года Патрыярх Маскоўскі і ўсѐй Русі Кірыл цытаваў у сваіх прамовах 

беларускіх паэтаў, што ва ўмовах нашай сітуацыі было ўспрынята як знак павагі да беларускай культуры. 

Што тычыцца рэгулюючай функцыі рэлігіі, дык тут трэба сказаць аб спецыфіцы рэлігійнасці 

большасці насельніцтва Беларусі. 

Прыкладна з 1989 года ў Беларусі назіраецца паступовае адраджэнне рэлігіі. Галоўным 

аб‘ектыўным паказчыкам гэтага з‘яўляецца рост колькасці рэлігійных арганізацый. Так, за перыяд з 

1988 па 2009 гады колькасць рэлігійных суполак павялічылася амаль у 4 (з 768 да 3062), а рэлігійных 

кірункаў – у 3 разы. Пік росту назіраўся ў 1995 годзе, калі было зарэгістравана 344 рэлігійных суполкі (у 

2008 – 59). Згодна з сацыялагічнымі апытаннямі, напярэдадані распаду Савецкага Саюзу да ліку 

няверуючых адносіла сябе каля 65% насельніцтва рэспублікі, а ў 1998  25,4%, гэта значыць, амаль у 2,5 

разы менш. За гэты ж час амаль удвая вырасла катэгорыя тых, хто лічыць сябе веруючым – з 22 до 

37,5%. Аднак гэтыя лічбы не павінны ўводзіць у зман – як паказваюць сацыялагічныя даследаванні, 

рэлігійнасць жыхароў Беларусі мае пераважна дэкларатыўны характар: веруючымі называюць сябе 

прыкладна 50% насельніцтва, у той час рэгулярна наведваюць храмы і выконваюць прадпісанні сваѐй 

рэлігіі не больш 7% насельніцтва. Аднак модным зрабілася дэманстраваць сваю рэлігійнасць. Асабліва 

распаўсюджанай гэтая мода была ў 90-я гады мінулага стагоддзя, калі на хвалі перабудовы імкнуліся 

адмовіцца ад усяго савецкага і звярнуцца да іншых каштоўнасцей. У рэлігійнай сферы зараз пануе 

неакрэсленая духоўнасць, лічыцца, што трэба ў нешта верыць. Большасць беларусаў атаясамлівае сябе з 

праваслаўем, але размова ў дадзеным выпадку ідзе не аб рэлігійнай, а аб культурнай ідэнтыфікацыі – 

чалавек заяўляе аб сваѐй прыналежнасці да акрэсленай традыцыі. За гады Савецкай улады ў большасці 

людзей было страчана само разуменне таго, што такое рэлігія. Яна зводзілася, па-першае, да выканання 

традыцыйных абрадаў (як прыклад: амаль 100% насельніцтва Беларусі і пры камуністах святкавала 

Пасху) і, па-другое, да сродку суцяшэння чалавека ў яго бедах. Вельмі часта рэакцыяй людзей на змены 

пачатку 90-х гадоў, якія разбурылі звыклы лад іх жыцця, быў зварот да рэлігіі. 

Як паказалі сацыялагічныя даследаванні, прыкладна палова насельніцтва верыць ў варажбу, 

сурокі і г.д., прычым ў гэта ж верыць і больш паловы людзей, якія лічаць сябе веруючымі. Цікава, што 

ў гэтыя і падобныя ім рэчы верыць і значная частка людзей, якія лічаць сябе няверуючымі. Такім 

чынам, на нашую думку, светапогляд і паводзіны большасці насельніцтва Беларусі трэба акрэсліць 

словам не ―рэлігія‖, але ―забабоны‖. Такім чынам, рэгулюючую функцыю на Беларусі зараз 

выконваюць не столькі хрысціянскія ці іншыя рэлігійныя арганізацыі са сваім веравучэннем, але 

стыхійная рэлігійнасць, якая вырастае са штодзѐннага жыцця людзей. Да гэтага дадаюцца рэшткі 

вельмі моцнай язычніцкай традыцыі, якая існавала на Беларусі. Напрыклад, значная частка 

насельніцтва зараз святкуе праваслаўную Радуніцу. Але па тым, як гэта робіцца, можна зрабіць вывад, 

што гэта – былыя Вясеннія Дзяды (―дзядамі‖ на Беларусі называюць духаў памѐрлых продкаў). Людзі 
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ідуць на могілкі, ядуць там і п‘юць і частку ежы і пітва пакідаюць на магілах. Гэта чыста язычніцкі 

звычай кармлення ―дзядоў‖. Яго рэлігійны сэнс большасць людей зараз не асэнсоўвае, гэта 

ўспрымаецца як традыцыя. Але, безумоўна, што такія дзеянні знаходзяцца па-за межамі хрысціянства. 

Адной са спецыфічных рыс сучаснай рэлігійнай сітуацыі на Беларусі з‘яўляецца тое, што 

дзяржава імкнецца яе кантраляваць. Дарэчы, гэта частка агульнай грамадскай сітуацыі ў краіне – як 

грамадскае жыццѐ тут знаходзіцца пад жорсткім кантролем. Беларускае заканадаўства аб рэлігіях 

пабудавана такім чынам, каб даць уладам магчымасць умешвацца ў гэтую сферу. У беларускай 

Канстытуцыі адсутнічае прынцып аддзяленнея рэлігіі ад дзяржавы, і таму ўзнікае пытанне аб свецкім 

характары дзяржавы. У Арт. 16 Канстытуцыі запісана…‖Узаемадзеянні дзяржавы і рэлігійных 

арганізацый рэгулююцца законам з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і 

дзяржаўных традыцый беларускага народа‖. Тут абвяшчаецца фактычна няроўнае стаўленне да 

рэлігій з боку дзяржавы, абумоўленае іх уплывам на фарміраванне ―духоўных, культурных і 

дзяржаўных традыцый беларускага народа‖ [6, с. 8]. 

Гэтае палажэнне Канстытуцыі было замацавана ў прынятай у 2002 годзе новай рэдакцыі закона ―Аб 

свабоде сумлення і рэлігійных арганізацыях‖. Трэба адзначыць, што яе прыняцце выклікала рэзкую 

крытыку з боку амаль усіх рэлігійных кірункаў на Беларусі (за выключэннем праваслаўнай царквы), а 

таксама праваабарончых арганізацый. У Прэамбуле новай рэдакцыі закона аб свабодзе сумлення сказана: 

―Гэты Закон... вызначае прававыя асновы стварэння і дзейнасці рэлігійных арганізацый, выходзячы з: 

- права кожнага на свабоду сумлення і свабоду веравызнання, а таксама на роўнасць перад 

законам незалежна ад стаўлення да рэлігіі; 

- роўнасці рэлігій перад законам; 

- прызнання вызначальнай ролі Праваслаўнай царквы ў гістарычным станаўленні і развіцці 

духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа; 

- духоўнай, культурнай і гістарычнай ролі Каталіцкай царквы на тэрыторыі Беларусі; 

- неаддзельнасці ад агульнай гісторыі народа Беларусі Евангеліцка-лютэранскай, царквы, 

іудаізму і ісламу; 

 - неабходнасці садзеяння дасягненню ўзаемнага разумення, цярпімасці і павагі рэлігійных 

пачуццяў грамадзян у пытаннях свабоды сумлення і веравызнання‖ [4, с. 3]. 

Такім чынам, з 25 рэлігійных накірункаў, якія зараз існуюць на Беларусі, у Прэамбуле ўзгадана 

толькі пяць, пры гэтым вызначальная роля ―ў гістарычным станаўленні і развіцці духоўных, 

культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа‖ прыпісваецца праваслаўю, астатнія чатыры 

канфесіі толькі ўзгадваюцца. На нашу думку, падобны падыход адпавядае расійскім рэаліям, дзе, 

сапраўды, праваслаўная царква адыграла значную ролю ў фарміраванні гістарычнай і культурнай 

традыцыі. Але ў гісторыі Беларусі значная частка культурных і дзяржаўных дзеячоў належалі да 

каталіцтва. Католікам быў і першадрукар на ўсходнеславянскіх землях Францыск Скарына – знакавая 

постаць ў беларускай культуры. Апроч таго, у адрозненні ад Расіі, на нашых землях быў вельмі 

моцны рэфармацыйны рух. Такія вядомыя дзеячы беларускай культуры, як Сымон Будны і Васіль 

Цяпінскі былі пратэстанцкімі прапаведнікамі. Апроч таго, у Прэамбуле новага беларускага закона 

―Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях‖ не ўзгаданы вельмі шматколькасныя пратэстанцкія 

кірункі (напрыклад, хрысціяне веры евангельскай (пяцідзесятнікі) – гэта другая па колькасці 

зарэгістраваных рэлігійных арганізацый канфесія на Беларусі). І хаця ў заканадаўстве не ўжываецца 

паняцце ―нетрадыцыйныя рэлігіі‖, але фактычна тыя рэлігійныя накірункі, якія не ўзгаданыя ў 

Прэамбуле, успрымаюцца ў якасці менавіта такіх. 

 Але трэба сказаць, што дзяржаўныя органы, якія адказваюць за рэлігійную сітуацыю ў краіне, 

праводзяць даволі гнуткую палітыку, улічваючы беларускія рэаліі. 

Для ілюстрацыі сучаснай рэлігійнай сітуацыі на Беларусі прывядзѐм статыстычныя дадзеныя па 

колькасці рэлігійных суполак на 1 студзеня 2009 г.: 

 

Найменне канфесіі Усяго па рэспубліцы 

Праваслаўная царква 1473 

Стараверская царква 32 

Рыма-каталіцкая царква 467 

Католікі лацінскага абраду 1 

Грэка-каталіцкая царква 14 

Рэфармацкая царква 1 
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Лютэранская царква 27 

Евангельскія хрысціяне-баптысты 269 

Іаганская царква 1 

Новаапостальская царква 21 

Прэсвітэрыянская царква 1 

Хрысціяне веры евангельскай 500 

Хрысціяне поўнага Евангелля 54 

Хрысціяне веры апостальскай 9 

Царква Хрыстова 5 

Месіянскія суполкі 2 

Адвентысты сѐмага дня 72 

Сведкі Іеговы 26 

Мармоны 4 

Іудзейская рэлігія 29 

Прагрэсіўны іудаізм 17 

Мусульманская рэлігія 25 

Бахаі 5 

Крышнаіты 6 

Армянская апостальская царква 1 

Усяго  3062 

 

Такім чынам, бачна, што для Беларусі характэрна поліканфесійнасць. Самай вялікай канфесіяй, калі 

судзіць па колькасці зарэгістраваных суполак, з‘яўляецца праваслаўе (1473 суполкі), потым ідуць 

хрысціяне веры евангельскай (500) і рыма-католікі (467). Пытанне аб колькасці прыхільнікаў той ці іншай 

канфесіі на Беларусі з‘яўляецца даволі спрэчным. Афіцыйна лічыцца, што прыкладна 50% насельніцтва 

краіны – веруючыя, з іх прыкладна 80% – праваслаўныя, 10% – католікі, і 2% – пратэстанты. Розніца 

паміж працэнтам прыхільнікаў пратэстанцтва і колькасцю зарэгістраваных суполак тлумачыцца тым, што 

апошнія, быццам бы, вельмі маленькія. На наш погляд, тут ідзе супастаўленне розных паказчыкаў. Бо 

падлік ідзе на падставе самавызначэнне чалавека, таго, да якой веры ѐн сам сябе адносіць. У праваслаўі і 

пратэстанцтве гэтае аднясенне мае розны сэнс. Як правіла, аднясенне да праваслаўя мае характер не 

рэлігійнай, але культурнай ідэнтыфікацыі. Чалавек адносіць сябе да праваслаўнай царквы таму, што ў 

дзяцінстве быў у ѐй хрышчоны, альбо ў сілу ўяўленняў, што праваслаўе – ―усходнеславянская рэлігія‖. 

Калі ж чалавек заяўляе аб сваѐй прыналежнасці да пратэстанцтва, у гэта ўкладваецца зусім іншы сэнс. Як 

правіла, гэта азначае, што ѐн рэгулярна наведвае суполку, прымае ўдзел у яе жыцці, вывучае Біблію і 

суадносіць яе палажэнні са сваім жыццѐм. Таму, на наш погляд, трэба праводзіць далейшыя даследаванні 

для аналізу рэальнай рэлігійнай сітуацыі на Беларусі. 

Відавочна, што ні адзін з рэлігійных накірункаў у нашай краіне не з‘яўляецца пераважаючым і не 

можа прэтэндаваць на дамініраванне. Трэба падкрэсліць, што Беларусь – гэта традыцыйна 

поліканфесійная дзяржава, на яе тэрыторыі мірна жылі прадстаўнікі самых розных рэлігій. У нас не было 

сур‘ѐзных сутыкненняў, а таксама праследаванняў на рэлігійнай глебе. Для беларусаў была характэрная 

верацярпімасць. У Статуце Вялікага княства Літоўскага 1588 года было запісана: «А таксама прывілеем, 

прысягаю нашай вырашана мір паміж рознымі рэлігіямі бярэгчы...А ў сувязі з тым, што ў Рэчы 

Паспалітай існуе не малая розніца ў адносінах веры хрысціянскай. Папярэджваючы тое, каб па гэтай 

прычыне паміж людзьм сутыкненні якія-небудзь шкодныя не пачаліся, якія ў іншых каралеўствах ясна 

бачым, абяцаем тое сабе сумесна за нас і за нашчадкаў нашых на вечныя часы пад абавязкам прысягі, пад 

вераю, гонарам і сумленнем нашым, што мы, якія з‘яўляемся рознымі ў веры. Мір паміж сабой захоўваць, 

а ў сувязі з рознасцю ў веры і з адрозненнем у цэрквах крыві не праліваць» [18, с. 112–113]. 

Трэба таксама адзначыць, што хаця рэлігійная сітуацыя ў сучаснай Беларусі мае свае праблемы, 

але ў цэлым для яе характэрна мірнае суіснаванне прадстаўнікоў розных канфесій, а таксама 

наяўнасць міжрэлігійнага дыялогу. Яго асноўным ініцыятарм з‘яўляецца праваслаўная царква. На 

ўзроўні рэспубліканскага кіраўніцтва наладжаны вельмі добрыя ўзаемаадносіны паміж 
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праваслаўнымі і католікамі, ідзе ўзаемадзеянне з евангельскімі хрысціянамі-баптыстамі, праведзены 

вельмі прадстаўнічыя канферэнцыі па пытаннях дыялогу з мусульманамі і іудзеямі. 

Таксама мы можам разгледзець тэндэнцыі росту рэлігійных суполак у розных канфесіях на 

Беларусі па гадах: 

 

 

 

 Канфесія 

Колькасць рэлігійных суполак Рост рэлігійных 

суполак 

На 

1.01 

1988 

На 

1.01 

2006 

На 

1.01 

2007 

 

На 

1.01 

2008 

На 

1.01 

2009 

1988- 

2008 гг. 

 

У 

2007 г. 

У 

2008 г. 

Праваслаўная царква 399 1349 1399 1431 1473 1032 32 42 

Стараверская царква 22 33 33 32 32 10 -1 0 

Рыма-каталіцкая 

царква 

121 438 440 457 467 336 17 10 

Католікі лацінскага  

абраду 

0 1 1 1 1 1 0 0 

Грэка-каталіцкая 

царква 

0 13 13 14 14 14 1 0 

Рэфармацкая царква 0 1 1 1 1 1 0 0 

Лютэранская царква 0 25 27 27 27 27 0 0 

Евангельскія 

хрысціяне-баптысты 

171 265 267 268 269 97 1 1 

Іаганская царква 0 1 1 1 1 1 0 0 

Нова-апостальская  

царква 

0 20 21 21 21 21 0 0 

Прэсвітэрыянская  

царква 

0 1 1 1 1 1 0 0 

Хрысціяне веры  

евангельскай 

39 488 493 494 500 455 1 6 

Хрысціяне поўнага 

Евангелля 

0 54 54 54 54 54 0 0 

Хрысціяне веры  

апостальскай  

0 9 9 9 9 9 0 0 

Царква Хрыстова 0 5 5 5 5 5 0 0 

Месіянскія суполкі 0 1 2 2 2 2 0 0 

Адвентысты сѐмага 

дня 

11 72 74 73 72 62 -1 -1 

Сведкі Іеговы 0 26 26 26 26 26 0 0 

Мармоны 0 4 4 4 4 4 0 0 

Іудзейская рэлігія 1 28 29 29 29 28 0 0 

Прагрэсіўны іудаізм 0 17 17 17 17 17 0 0 

Мусульманская 

рэлігія 

1 24 24 24 25 23 0 1 

Бахаі 0 5 5 5 5 5 0 0 

Крышнаіты 0 5 6 6 6 6 0 0 

Армянская 

апостальская царква 

0 1 1 1 1 1 0 0 

Усяго 765 2886 2953 3003 3062 2238 50 59 
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Але, калі казаць аб прыведзеных у табліцы дадзеных, дык трэба заўважыць, што яны не 

адлюстроўваюць цалкам рэлігійную сітуацыю ў краіне. Бо ўлады Беларусі, выходзячы з ідэалагічных 

і палітычных установак, імкнуцца стрымаць рост колькасці каталіцкіх і пратэстанцкіх суполак і 

паскорыць праваслаўных. Пратэстантаў гэта тычыцца ў найбольшай ступені, у іх вялікія праблемы з 

рэгістрацыяй новых суполак і будаўніцтвам храмаў. 

Гаворачы аб тэндэнцыях развіцця рэлігійнай сітуацыі ў нашай краіне, трэба адзначыць, што тыя 

канцэпцыі 19 стагоддзя, у якіх сцвярджалася непазбежнасць знікнення ў будучым рэлігіі, не пацвердзіліся. 

Гэта тычыцца як марксісцкай ідэі аб тым, што па меры паляпшэння жыцця асноўнай масы насельніцтва і 

рэальным вырашэнні існуючых праблем знікне неабходнасць у ілюзорным суцяшэнні, якое дае рэлігія, так і 

канцэпцыі А. Конта, які вылучаў у гісторыі чалавецтва тры стадыі: рэлігійную, метафізічную і навуковую і 

звязваў адміранне рэлігіі з паступовым развіццѐм чалавечых ведаў. Уплыў рэлігіі ў еўрапейскай культуры і 

зараз застаецца даволі вялікім, але паступопа зніжаецца колькасць людзей, якія прымаюць удзел у 

рэлігійным жыцці. Вельмі высокі ўзровень рэлігійнасці ў суседняй з намі Польшчы – 95% насельніцтва 

лічаць сябе католікамі. Традыцыйна рэлігійнай з‘яўляецца самая заможная краіна свету – ЗША. У Беларусі 

таксама назіраецца відавочная тэндэнцыя павялічэння ўплыву рэлігіі. 

Аналізуючы рэлігійную сітуацыю ў нашай краіне, скажам таксама аб моднай зараз канцэпцыі 

―сутыкнення цывілізацый‖ амерыканскага прафесара С. Хантынгтона. Ён лічыў, што пасля канца 

―халоднай вайны‖ барацьба ў свеце не знікне і нават будзе абвастрацца, але атрымае новы выгляд. На 

месца супрацьстаяння дзвюх сістэм – сацыялістычнай і капіталістычнай – прыйдзе супрацьстаянне 

паміж цывілізацыямі. Менавіта на лініях разлому паміж імі павінны адбывацца канфлікты. Беларусь, 

па Хантынгтону, знаходзіцца менавіта на такой лініі разлому паміж заходняй і праваслаўнай 

цывілізацыямі. Такім чынам, сцвярджаецца, што тэрыторыя нашай краіны – гэта тэрыторыя 

канфліктаў. Прычым апошнія маюць перш за ўсѐ рэлігійную аснову, бо дэкларуецца, што заходняя 

цывілізацыя заканчваецца там, дзе заканчваецца заходняе хрысціянства (каталіцтва і пратэстанцтва). 

Адразу адзначым, што разважанні Хантынгтона супярэчаць фактычным дадзеным. Ён лічыць, 

што мяжа паміж праваслаўем і каталіцтвам праходзіць з поўначы на поўдзень па сярэдзіне тэрыторыі 

Беларусі, прыкладна па лініі Расоны–Мінск–Столін. Па ўсходні бок ад яе распаўсюджана праваслаўе, 

па заходні – каталіцтва. Але ж гэта не так. Як сведчаць статыстычныя дадзеныя, найбольшая 

колькасць праваслаўных суполак знаходзіцца ў заходняй Брэсцкай вобласці (358), а не ва ўсходніх 

Гомельскай і Магілѐўскай (адпаведна 197 і 109). Але, тым не менш, у Беларусі ѐсць праблема 

ўзаемадзеяння паміж рознымі канфесіямі, перш за ўсѐ хрысціянскімі, бо Беларусь – гэта 

поліканфесійная дзяржава, і менавіта з гэтага трэба выходзіць, калі аналізаваць будучае рэлігіі ў ѐй. 

На наш погляд, трансфармацыя рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі будзе абумоўлена перад 

усім унутрырэлігійнымі прычынамі. Бо кожная рэлігія ўяўляе сабой сістэмнае ўтварэнне, якое мае 

сваю логіку развіцця і ў залежнасці ад яе займае адпаведнае месца ў грамадстве. Зараз на Беларусі 

паступова адбываецца ўзмацненне талерантнасці, а таксама развіццѐ міжрэлігійнага дыялогу. 

Фактарам, які, на наш погляд, адмоўна ўплывае на развіццѐ рэлігійнай сітуацыі на Беларусі, 

з‘яўляецца надзвычай моцны кантроль дзяржавы. Пакуль што менавіта дзяржава шмат у чым 

вызначае рэлігійную сітуацыю на макраўзроўні. Па меры аслаблення гэтага кантролю, на наш погляд, 

у рэлігійнай сітуацыі на Беларусі адбудуцца істотныя змены. 
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Summary 

Viktar Adzinochanka 

 

The transformation of the religious situation in Belarus nowadays 

The charges of the religious situation in Belarus of the last 20 years are analyzed in the article based on 

the statistic facts. The transformation of the religious situation in the country is considered as a systematic 

process. There are two aspects of this transformation: political and proper religious. The specification of the 

Belarusian population religiosity is analyzed. The conclusion is the following: the transformation of the 

religious situation in Belarus nowadays is highly depended on the political changes.  
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ 

 

У статті проаналізовано основні підходи до вивчення соціальних стереотипів, починаючи від 

виникнення цього поняття і до його тлумачення на сучасному етапі. Дослідження виявило тенденцію 

вивчення стереотипів, з одного боку, від рівня особистості та процесів соціалізації до мотивації 

виникнення стереотипів, міжгрупової конкуренції та цільових груп, та від сприйняття стереотипів як 

виключно деструктивних явищ до вивчення їхньої когнітивної парадигми та соціальної ролі, з іншого. 

Ключові слова: стереотипи, соціалізація, особистість, ідентичність. 

 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю систематизувати погляди на соціальні стереотипи. 

Метою даного дослідження є визначення основних підходів, тенденцій та напрямів подальших 

досліджень соціальних стереотипів. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати головні підходи до 

вивчення соціальних стереотипів, простежити тенденції та окреслити можливі шляхи подальших досліджень. 

Аналізу стереотипів присвячено роботи таких видатних дослідників як Д. Кац і К. В. Бралі 

(1933), Т.В. Адорно (1950), Г.В. Олпорт (1954), Г. Тажфел (1981), П.Дж. Оукс та Дж.С. Тернер (1990), 

Дж. Дакіт (1994) та ін. 
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Термін «стереотип» (з грецької stereos + typos – «твердий» + «відбиток») було запозичено з 

друкарської справи, де він означає монолітну друкарську форму, копію з типографського набору 

або кліше, що використовується для ротаційного друку багатотиражних видань.  Вперше термін 

«стереотип» було використано у 1922 році класиком американської журналістики Уолтером 

Ліппманом. Таким чином У. Ліппман хотів описати метод, за допомогою якого суспільство 

намагається категоризувати людей. Як правило, суспільна думка ставить «штамп», спираючись на 

деякі характеристики. У своїй книзі «Суспільна думка» У. Ліппманом зробив спробу визначити 

місце і роль стереотипів у системі суспільної думки. Він визначає стереотипи як впорядковані, 

схематичні, детерміновані культурою «картинки світу» у голові людини, що економлять його 

зусилля при сприйнятті складних об‘єктів світу [11, с 95]. За такого розуміння стереотипу 

набувають значення дві важливі риси — детермінованість культурою та функція економії зусиль. 

Якщо алгоритми рішення математичних задач «економлять» мислення людини, то стереотипи 

«економлять» саму особистість. Згідно з У. Ліппманом, стереотип – загальноприйнятий зразок 

сприйняття, фільтрації, інтерпретації інформації у процесі розпізнавання та пізнання 

навколишнього світу, що спирається на попередньому соціальному досвіді [11, с. 12]. У. Ліппман 

виокремив чотири аспекти стереотипів. По-перше, стереотипи завжди простіші ніж реальність. По-

друге, люди набувають стереотипів (від знайомих, засобів масової інформації тощо), а не 

формують їх із власного досвіду. По-третє, всі стереотипи є хибними, у тій чи іншій мірі. І, 

нарешті, стереотипи надзвичайно стійкі. Навіть якщо люди переконуються в тому, що стереотип не 

відповідає дійсності, вони не схильні відмовитись від нього [11]. 

Оксфордський словник англійської мови дає наступне визначення «стереотипу»: стале поняття 

або уявлення, яке поділяється багатьма людьми щодо певної особи або предмета, та яке часто не 

відповідає дійсності [16, с. 1272]. У сучасній соціологіїї концепт «стереотип» визначають як 

спрощене для розуміння, перебільшене, помилкове, нераціональне та невиправдане сприйняття   

(Д. Кац і К. В. Бралі, 1933; Т.В. Адорно, 1950; Г.В. Олпорт, 1954). 

Дослідження стереотипів розпочалось завдяки зацікавленню змістом національних стереотипів 

(Д. Кац та К.В. Бралі, 1933). Пізніше, після Другої світової війни метою дослідження стереотипів 

стало виявлення ворожих та наївних ідей, які люди мають щодо інших національностей з метою 

виправлення цих їдей за допомогою освіти. Користувалась популярністю гіпотеза, згідно з якою 

стереотипи є результатом соціалізації і тому дослідження зосереджувалися в першу чергу на 

підлітках, які проходили навчання (наприклад Дж. М. Гілберт, 1954). Спілкування з батьками може 

також вплинути на формування стереотипів у підлітків. Стереотипи батьків можуть передаватися 

через регулярні розмови їхнім дітям. Подальші пошуки показали, що не тільки сім‘я, але й система 

освіти, засоби масової інформації та безпосередніі контакти з представниками інших груп (outgroups) є 

важливими у передачі та набутті стереотипів (Г. Вольф, 1963; М. Сулейман, 1974). 

Під час «холодної війни» дослідники почали зосереджувати увагу на чинниках, які визначають 

зміст національних стереотипів. Протягом деякого періоду домінувала гіпотеза імміджу-дзеркала 

(mirror-image hypothesis) У. Бронфенбреннера (1961). Головна ідея цієї гіпотези полягала у тому, що, не 

зважаючи на те, що дві наддержави мали фундаментально різні ідеології, представники кожного блоку 

неодмінно бачили себе у позитивному світлі, одночасно сприймаючи негативно представників іншого 

блоку (Ф. Беріен, 1969; Дж. Салазар та Дж. Марін, 1977). Це дослідження показало, що політичне та 

економічне позиціювання націй одна щодо іншої відіграє важливу роль у визначенні змісту 

національних стереотипів. Населення дружніх країн сприймалося як дружнє та таке, що готове надати 

підтримку, а країни, з якими держава респондента ворогувала, сприймалися як агресивні та аморальні. 

Підсумовуючи можна сказати, що аналіз стереотипів на ранніх етапах показав, що, незважаючи на 

відсутність послідовного та чіткого теоретичного обгрунтування, зміст стереотипів відзеркалює 

аспекти соціального життя, такі як характер міжгрупових стосунків. 

У 1970-х роках фокус дослідження стереотипів відійшов від змісту та зосередився на процесах 

створення стереотипів. Про це красномовно свідчать пошуки таких вчених як П. Дж. Оукс, С. А. 

Хаслам та Дж. К. Тернер [14]. При цьому зміст стереотипів розглядався як другорядне питання 

досліджуваного процесу. Цей когнітивний підхід привів до розробки основних теорій орієнтованих 

на процес, таких як теорія соціальної ідентичності (social identity theory) та теорія самокатегорізації 

(self-categorization theory). Останнім часом, зацікавленість змістом стереотипів значно зростає саме 

завдяки цим двом згаданим теоріям (Р. Спіерс, П. Оукс, Н. Еллемерс та С.А. Хаслам, 1997) [20]. 

Розглянемо основні теорії, які концентрують свою увагу на змісті стереотипів. 

При аналізі змісту стереотипів важливими є теоретичні пояснення з точки зору теорії 

самокатегорізації та негативних стереотипів (тобто упередження). Теорія самокатегорізації 
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зосереджує свою увагу на змісті стереотипів. Теорія самокатегорізації (Дж. С. Тернер, М.А. Хогг, П. 

Оукс, С.Д. Райхер та М.С. Ветерелл, 1987; П. Дж. Оукс та Дж.С. Тернер, 1990) бере за основу те, що 

стереотипи проводять розподіл між власною особою та іншими особами, тобто між «нами» та «ними» 

та, що така категоризація на «нас» та «них» (ingroup та outgroup) наголошує на вимірах порівняння за 

допомогою яких можна досягти оптимальної диференціації між представниками різних груп у межах 

порівнюваного контексту. Це припущення підтверджується принципом співвідношення 

метаконтрасту (meta-contrast ratio): вимір порівняння обирається або створюється у такий спосіб, щоб 

мінімінізувати відмінності між людьми в межах однієї групи у порівнянні з відмінностями між 

групами [23]. Іншими словами, теорія самокатегоризації передбачає, що значні відмінності між 

групами в межах порівнюваного контексту «ми» та «вони» використовується з метою створення 

змісту стереотипів (П. Оукс, С.А. Хаслам та Дж. С. Тернер, 1994). 

Негативні стереотипи намагаються пояснити за допомогою декількох теоретичних обгрунтувань. 

Негативні стереотипи щодо «них» були, наприклад, пояснені з точки зору пошуку жертовного козла 

(scapegoating) внаслідок економічної або соціальної нестабільності (Дж. Дакіт, 1994). Механізм пошуку 

жертовного козла пояснюється за допомогою теорії розчарування-агресії-зміщення (frustration-

aggression-displacement theory) (Дж. Долард, Л. Дуб, Н. Міллер, О. Маурер та Р. Сіерз, 1939). Ця теорія 

стверджує, що розчарування (наприклад, в результаті економічної ситуації, що погіршується) веде до 

агресії, яка, як правило, не може бути спрямованою проти джерела її появи (наприклад, міжнародних 

економічних чинників), і буде скерованою на «них». Однак, пошук жертовного козла можна також 

пояснити з точки зору соціальної ідентичності. Коли люди приписують обставини, які погіршуються, 

характеристикам «їх», їхня соціальна ідентичніть при цьому не страждає [22]. 

Згідно з теорією соціальної ідентичності (Г. Тажфел, 1981), негативні стереотипи щодо «них» 

виникають в результаті намагання створити позитивну соціальну ідентичність та відмінні риси між 

групами. Потреба у позитивній соціальній ідентичності не означає, що представники групи будуть 

завжди позиціонувати «свою» групу позитивно у порівнянні з «ними» (фаворитизм щодо «нас» 

(ingroup favouritism)). Скоріше, фаворитизм щодо «нас» застосовується вибірково у вимірах, які є 

характерними, або доречними, або сприймаються як важливі для власної групи. 

Теорія реалістичного конфлікту в групі (realistic group conflict theory) (Р.А. ЛеВін і Д.Т. Кемпбелл, 

1972) та теорія етнічної конкуренції (ethnic-competition theory) (М. Бентон, 1983) наголошують на тому, 

що негативні стереотипи є результатом конфліктуючих інтересів та конкуренції між групами. Ці теорії 

підтверджуються переконливими доказами (див. Дж. Дакітта, 1992). Було, наприклад, добре показано 

як зростаюча соціальна мобільність і економічна конкуренція сприяли наростанню етнічного 

антагонізму у колишньому Радянському Союзі (Р. Кайзер, 1994). Теорія відносного позбавлення 

(relative deprivation theory) (Р. Браун, 1988) запропонувала переконливе пояснення, яке узгоджується з 

вищезгаданими теоріями. Згідно з цією теорією, прогнозуючим параметром негативного стереотипу 

щодо «них» є позбавлення «нас» у порівнянні з «ними». 

До вивчення характеру змісту та, більш конкретно, оцінювальних вимірів стереотипів можна підійти з 

перспективи моделі орієнтованої на мету С. Дж. Ріда та Л.К. Міллера, 1989 [18, с. 163–174]. Попередні 

дослідження вказують на те, що двома основними оціночними вимірами сприйняття людини є 

`компетентність  ̀та `моральність  ̀ (див. Г. Пітерс, 1992). Було також знайдено функціональну відмінність 

між цими двома вимірами. Компетентність є важливою для досягнення мети і тому є надзвичайно бажаною 

для «нас», в той час коли моральність вказує на намічену ціль і є найбільш бажаною для «них», оскільки 

моральність, часто, є, за словами Б. Войціжке (1994), благотворною для інших людей [24, с. 245–256]. 

Спираючись на виміри компетенції та моральності, стереотипи можна класифікувати в межах типології, яка 

складається з чотирьох елементів. Стереотип грішник-невдаха вказує на цільову групу, яка сприймається як 

аморальна та некомпетентна; грішник-переможець – як аморальна та компетентна; доброчесний невдаха – 

як моральна та некомпетентна; а доброчесний переможець – як моральна та компетентна. Згідно з теорією 

соціальної вартості ці чотири типи стереотипів зв‘язані з конкурентним, агресивним, кооперуючим та 

альтруїстичним характером відносин між групами (С. МакКлінток і Е. Bан Авермет, 1982). 

Зміст стереотипів було також пояснено характеристиками (у той спосіб, в який вони сприймаються) 

груп, такими як структурні та відносні особливості цільових груп (Р.А. ЛеВін та Д.Т. Кемпбелл, 1972; 

Г. Лінссен та Л. Хагендорн, 1994). Наприклад, національні групи з індустріалізованих країн сприймаються 

як кваліфіковані та працьовиті, а народи з союзницьких країн – як дружні та готові до співробітництва, в той 

час коли народи економічно нерозвинутих країн сприймаються як ліниві та залежні, а ті народи країн, з 

якими представники певної держави знаходяться у стані конфлікту – як агресивні та ворожі. Головна 

причина цього криється у тому, що основні характеристики груп асоціюються з певними атрибутами 

характерних рис і ці атрибути переносяться на всіх представників національної групи. Це пояснення можна 
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назвати гіпотезою ‘переносу реалістичних особливостей‘ (див. Г. Лінссен і Л. Хагендорн, 1994). З метою 

пояснення вимірів, в яких з‘являється фаворитизм щодо «нас» було також використано реалістичні 

характеристики груп, такі як розмір та економічний статус групи (Б. Муллен, Р. Браун та К. Сміт, 1992), 

оскільки тенденція прихильності до «нас» може бути обмежена реалістичними характеристиками групи. 

Члени групи нижчого статусу можуть, наприклад, визнати перевагу «них» у питаннях пов‘язаних з 

економічним статусом. Компенсуючою стратегією у порівняннях з багатьма вимірами може стати 

схвалення «нас» у вимірі, який не зв‘язаний зі статусом. 

Існують також чинники, які розглядають як такі, що підсилюють стереотипи певного змісту. 

Ступінь націоналізму може вплинути на національні та етнічні стереотипи. Згідно з теорією 

соціальної ідентичності, можна очікувати, що вищий ступінь націоналізму, як показник позитивної 

ідентифікації «нас», означає більше позитивних стереотипів щодо «нас» та більше негативних 

стереотипів щодо «них». Проте, попередні дослідження не переконують у тому, що позитивна 

ідентифікація «нас» веде до більшої кількості негативних стереотипів щодо «них» (див. М. Бруер, 

1979). Це швидше залежить від типу групи «них». 

Ступінь незадоволення економічною ситуацією у країні може також вплинути на формування 

стереотипів. Відповідно до теорії пошуку жертовного козла, можна припустити, що розчарування 

економічним станом не так впливає на стереотипи щодо «нас», як веде до зростання негативних 

стереотипів щодо «них». На яку з «них» груп покладається відповідальність за погіршення 

економічного стану – питання емпіричне. Попередні дослідження вказують на те, що ними, як правило, 

стають слабкі групи та ті, що помітно відрізняються від інших (Р.А. ЛеВін та Д.Т. Кемпбелл, 1972). 

Проведено також багато досліджень щодо змісту національних та етнічних стереотипів у різних 

частинах світу. Проте, наскільки нам відомо, немає порівняльного аналізу стереотипів національних та 

етнічних груп у Центральній та Східній Європі. Це можна пояснити тим, що дослідження національних 

та етнічних стереотипів не користувалися популярністю у колишніх соціалістичних країнах. Але 

дослідження, проведені до політичних змін в Центральній та Східній Європі були б неактуальними в 

контексті міжгрупових стосунків сьогодення, оскільки, на підставі вищезгаданих теорій, можна 

припустити, що зміни соціальної реальності, такі як конфлікти, які загострюються та зростаючі 

економічні контрасти, значною мірою вплинули на зміст національних та етнічних стереотипів. 

Отже, розглянувши основні теорії, які вивчають соціальні стереотипи, можна дійти висновку 

про те, що підходи, які зосереджувалися на особистості та процесах соціалізації тепер, здебільшого, 

втратили своє значення. Акцент змістився до пояснення стереотипів з точки зору мотивації їхнього 

виникнення та формування, мети, яку переслідують соціальні групи, суперечливих міжгрупових 

інтересів та конкуренції. З іншого боку, на ранніх етапах вивчення стереотипи розглядались як 

негативні та деструктивні у міжгрупових стосунках. Це пояснюється тим, що об‘єктом дослідження 

були, здебільшого, антагоністичні групи у контексті конфліктів, експлуатації та насильства. В 

результаті, вважалось, що усунення стереотипів дасть змогу досягти гармонії у міжгрупових 

стосунках. На сучасному етапі підхід до вивчення стереотипів став більш збалансованим. Дослідники 

вже не розглядають стереотипи як виключно негативні явища. Натомість, увага зосереджується на 

соціальній ролі та когнітивному значенні стереотипів. Перспективними напрямами подальших 

досліджень можуть стати, зокрема, вивчення динаміки зміни стереотипів та чинників, що впливають 

на цей процес. Особливу увагу привертає перспектива вивчення національних та етнічних 

стереотипів у контексті загострення соціальних конфліктів та погіршення економічної ситуації. 
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Summary 

Marian Bozhesku 

 

The main approaches and tendencies in the studying of the social stereotypes 

The present article investigates the main approaches to the study of stereotypes starting from the first 

use of this concept to its interpretation at the present stage. The research revealed the tendency, on the one 

hand, from the study of stereotypes at individual level and socialization processes to the motivation of their 

emerging, intergroup competition and target groups, and, on the other hand, from viewing stereotypes as 

exclusively destructive to studying their cognitive paradigm and social roles. 
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СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ 

 

У статті проаналізовані соціальні чинники впливу на розвиток індивідуальної релігійності, 

з’ясовано що сучасний світоглядний плюралізм надає значно більші можливості вільного 

релігієвибору у порівняні з ситуацією домінування традиційних моделей поведінки. В умовах 

детрадиціоналізації соціальних зв’язків, послаблення зовнішніх детермінацій поведінки особи 

індивідуальна релігійність набуває характеру відносно самостійної системи. Сучасна людина, 

загалом, не пов’язана фіксованими соціально-релігійними нормами, навпаки, норми стають об’єктом 

її цілеспрямованого вибору, покликаного вирішувати проблеми, що виникають в її житті. 

Ключові слова: релігійність, трансформації, соціалізація, мережевий підхід. 

 

Cтруктурні зміни в духовному житті світу та України відображають парадигмальні напрямки 

розвитку суспільства на глобальному і локальному, спільнотному та індивідуальному рівнях. У цій 
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неповторній динаміці трансформаційних процесів актуальності набуває роль та вплив мережевих 

комунікацій на формування релігійності індивіда, у тому числі неінституційних обмінів і 

неформальних спільнот. Аналіз соціальних мереж є порівняно новим підходом до вивчення 

соціальних структур і відносин між різними соціальними акторами. Основним компонентом мережі є 

зв‘язки, котрі визначають відносини між учасниками взаємодії. 

Рівень розробки проблеми. Вітчизняні релігієзнавці останнім часом частіше прагнуть осягнути 

сутність феномену релігійності та з‘ясувати ті фактори, що впливають на формування індивідуальної 

релігійності. Зокрема, динаміка релігійної ідентифікації в контексті конфесійних змін розглядалася в 

роботах Н.Дудар, В.Єленського, С.Здіорука, А.Колодного, П.Косухи, М.Пірен, Л.Филипович. 

Метою нашого дослідження є виявлення найбільш важливих типів зв‘язків між індивідами та їх 

вплив на формування релігійності. 

Завдання статті полягає в з‘ясуванні наслідків детрадиціоналізації соціальних зв‘язків на 

релігієвибір індивідів і формування індивідуальної релігійності; виявлення основних чинників 

формування релігійності та причини змін традиційного релігієвибору індивіда, що впливають на його 

конфесійно-релігійну самоідентифікацію; 

Сьогодні ми спостерігаємо трансформацію соціальних інститутів сучасних суспільств у систему 

постійних комунікативних взаємодій, межі яких конституюються не зовнішніми обмеженнями, а 

внутрішніми функціональними зв‘язками. Соціальні мережі мають різні виміри, принаймні зв‘язки в 

них можуть бути близькими, сильними, коли маються на увазі «люди свого кола», а також слабкими, 

під якими розуміються «потрібні» люди з іншого кола чи мережі.
 
Мережевий підхід робить акцент на 

відносинах, особливо на неформальній взаємодії індивідів. 

У постмодерному суспільстві провідна роль у формуванні, відтворенні та культивуванні 

релігійності належить інформаційному ресурсу та соціальному капіталу, де особливе значення 

набувають джерела нематеріального впливу й влади (зокрема, авторитет релігійних лідерів, проповіді 

релігійних діячів, релігійні інформаційні ресурси, громадська думка щодо релігійних феноменів 

тощо). На разі виділяють два базиси соціального капіталу: перший – це соціальний капітал як сума 

всіх взаємозв‘язків у соціальній структурі, а другий – в безпосередніх зв‘язках індивіда з іншими на 

основі цінностей довіри.
 
Довіра як важлива складова соціального капіталу є одним із факторів 

створення соціальних мереж і підтримується постійною мережевою взаємодією. Це зумовлює 

щільність мережі, високий рівень надійності та стійкості мережевих структур. 

Тут доречно розрізнити довіру персональну та довіру інституційну. У нашому випадку мова йде 

про довіру до окремих релігійних лідерів, релігійних наставників, проповідників, вчителів та довіру 

власне до релігійних організації. Саме перша обставина є основою формування міжособистісних зв‘язків. 

Так само в умовах нестачі інституційної довіри та нестабільності норм міжособистісна довіра впливає на 

можливість формування та функціонування соціальної мережі. Результати багаторічного моніторингу 

Інституту соціології НАН України (з 1992 року), свідчать, що такий соціальний інститут, як церква, 

користується найвищою довірою населення. Опитування за проектом ІSSP, в якому респондентів просили 

визначитися з рівнем довіри до Верховної Ради, бізнесу, промисловості, судів та правової системи, шкіл 

та системи освіти і, зрештою, до церков та релігійних організацій, підтвердило сталість переконань 

громадян України. Про свою цілковиту довіру до церкви заявив майже кожний п‘ятий (18%), що значно 

перевищує рівень повної довіри до будь-якого з інститутів суспільства [7, с. 47]. 

Як правило, розвиток особистої релігійності починається у кожної людини з раннього дитинства 

та набуває протягом життя своєї визначеності, якісних характеристик та певних індивідуальних рис. 

Адже релігійність не є чимось незмінним, що дається людині раз і назавжди. Вона ніби з нею зростає, 

стаючи щораз більш складною та інтегрованою. Релігійний розвиток і дозрівання не відбувається 

ізольовано від інтелектуальних, емоційних і вольових та соціальних процесів. 

Зауважимо, що вибір релігії означає свідоме визначення окремої людини, певної людської 

спільноти, людства в цілому щодо того чи іншого феномену релігійного життя. Вибір релігії – це процес, 

в ході якого суб‘єкт, що обирає певну релігію, знайомиться з різними віросповідними традиціями, а потім 

серед них шукає таку, що найбільш адекватна його внутрішній природі, психо-соціальним, культурним і 

духовним запитам, й зрештою зупиняється на якійсь одній з них, роблячи останню смислом свого 

земного існування й позамежного буття. В умовах кардинальних інституційних зрушень, 

детрадиціоналізації соціальних зв‘язків та відносин, послаблення зовнішніх детермінацій поведінки особи 

духовний світу сьогоднішньої людини набуває характеру відносно самостійної системи, якій властива 

здатність визначати вибір подальших сценаріїв соціального розвитку. Адже сучасна людина, загалом, не 

пов‘язана фіксованими соціальними нормами та цілями, навпаки, норми та цілі є об‘єктом її 

цілеспрямованого вибору, покликаного вирішувати проблеми, що виникають в її житті. 
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Світоглядний плюралізм, що нині виступає неодмінною ознакою життєвого простору, надає 

індивіду значно більші можливості вільного вибору порівняно з ситуацією домінування традиційних 

та ритуальних моделей поведінки, формує „простір релігійних пропозицій‖ для людей, які шукають 

свій власний шлях до Бога [3, c.12–13]. При цьому, на кожне своє питання вони, у поліконфесійному 

середовищі, можуть одержати декілька „рівноправних‖ варіантів відповідей. Адже послаблення 

детермінуючого впливу соцієтальних, інституційних та ситуативно специфічних норм та регуляції 

сприяє більш ефективному заміщенню традиційних рольових моделей життєвими стилями, що 

конкурують між собою за можливість бути обраними тими чи іншими індивідами. 

„Вибір релігії, – зазначає відома українська дослідниця з питань вивчення сучасних релігійних 

процесів Л.Филипович, – може відбуватися на різних рівнях. Перший з них – індивідуальний, на 

якому обрання певної системи вірувань конкретною людиною постає як психо-соціальний процес. 

Другий – суспільний. Це – вибір релігії певним соціумом, що розкривається через ті чи інші суспільні 

(соціальні, демографічні, національні та ін.) тенденції. На останньому рівні – вселюдському – вибір 

віри постає як розгортання цього явища в перспективі розвитку всього людства через закономірності 

поширення окремих релігій‖ [9, c. 66–81]. 

Як слушно зауважує відомий соціолог релігії Р.Белла, „в сучасній культурі вже не релігійна 

організація виступає носієм віри, а особистість, яка бере на себе функцію контролю символічних 

систем‖ [1, c. 678], у свою чергу конфесійно-об‘єктивне таким чином розглядається, як продукт 

особистісно-суб‘єктивного вибору. Відтак, значимим є кореляція характеру індивідуальної свідомості 

та тісний зв‘язок особливостей масової релігійності. І тут потрібно враховувати вікову, гендерну, 

національну, професійну й інші специфіки суб‘єкта дослідження, своєрідну регіоналізацію України в 

релігійному плані, багато в чому базовану на історичному минулому. 

Індивідуальний зріз дає можливість зрозуміти вибір релігії як свідоме формування і 

задоволення людиною власних духовних потреб у спілкуванні з трансцендентним з метою реалізації 

себе як духовної істоти, носія або творіння Божого в рамках тієї чи іншої релігійної системи 

цінностей та пріоритетів. У такому разі вибір релігії постає як діяльність, що спрямована не лише на 

реалізацію людських потреб, тобто має практичну забарвленість, а й несе в собі могутній творчий 

потенціал, оскільки пов‘язана з релігієтворенням. Останнє означає, що під час вибору релігії 

відбувається моделювання певної досконалої релігії, взагалі світогляду як системи цінностей. 

Зрозуміло, що на вибір релігії конкретною людиною впливає безліч факторів зовнішнього та 

внутрішнього характеру, які, взаємодіючи між собою, визначають певні напрями духовних пошуків особи. 

Вибір об‘єктивно зумовлений як в своїй зовнішній, так і в своїй внутрішній детермінації [9, c. 66–81]‖. 

Кожне пізнавальне зусилля, кожне добровільне почуття та справа, вносить в цю побудову щось нове. 

Виокремимо фактори, які впливають на розвиток релігійності сучасного українця: 

В першу чергу, це будуть регіональні відмінності (Захід–Схід) щодо впливу сімейного виховання 

на розвиток релігійної свідомості. Тобто, традиції релігійного виховання в сім‘ї мають чітко виражену 

регіональну специфіку. Влучно з цього приводу висловилась український соціолог релігії Н.Дудар: 

„міцнішими є релігійні ідентитети серед тих віруючих, які інтегрували релігійні цінності та норми на 

етапі первинної соціалізації, і в соціорелігійному просторі України ця тенденція має більш глибоке 

коріння на Заході, дещо слабша вона на Півночі та в Центрі. Тоді як механізм набуття релігійності, 

засвоєння норм і цінностей на Сході та Півдні, як правило, діє у процесі вторинної соціалізації і має 

ритуальний характер у поєднанні з легально-раціоналістичною мотивацією‖ [4, c. 4]. 

На думку відомого українського дослідника з питань релігії та релігійності В.Єленського, ці 

відмінності не можуть бути зведеними виключно до різної тривалості панування в регіонах 

політичного режиму, який ставив собі за мету подолання релігійності. Можна припустити, що 

особлива роль Греко-Католицької церкви в Галичині як важливого фактора етнічної ідентичності 

сприяла формуванню іншого типу релігійної культури, аніж та, що складалася під впливом 

Православної Церкви у Великій Україні. Ця культура не зазнала деструкції того масштабу, що 

„великоукраїнська‖ внаслідок декорінізації, потім – промислового перевороту і капіталістичної 

індустріалізації Подніпров‘я, а в ХХ ст. – насильницького розселянення, варварської модернізації і 

руйнування традиційного селянського світу, невідокремленою складовою якого поставала Церква. 

Важливим також було те, що Греко-Католицька церква була релігійною інституцією національної 

меншини. Співпадіння етнічних і конфесійних рамок для спільноти, що перебуває в іноетнічному та 

іншорелігійному оточенні – чинник, що традиційно сприяє значно послідовнішій релігійній поведінці 

і консолідації навколо своєї релігійної інституції [5, c. 196]. 

По-друге, відчувається істотний вплив батьківського виховання та традиційних для України 

конфесій на релігійні вподобання сучасного українця. Тут визначальну роль відіграє тісний зв‘язок 
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релігійної та національної самосвідомості. Таким чином, релігія виступає не тільки як власне 

релігійна система, а як звичайне культурне середовище, національний образ життя. Фіксуючи стрімке 

зростання релігійності населення, зауважимо, що досить часто обрану конфесійну належність 

індивіди пояснювали етнокультурними мотивами. У цьому випадку конфесія повністю асоціюється з 

національною культурою й національним способом життя. А це означає, що найбільш близькими й 

звичними для українців є православ‘я як чинник національної самоідентифікації на Сході країни та 

православ‘я і греко-католицизм – на Заході України. 

Зрозуміло, що в процесі релігійного самовизначення домінуючу роль відіграє сім‘я – стрижнева ланка 

суспільної організації. Саме в родинному лоні розпочинається життєвий шлях молодої людини, 

формуються її початкові уявлення про оточуючий світ, виробляється певна система оцінок явищ 

навколишньої дійсності тощо. Одночасно сім‘я має й потужний виховний потенціал, виступаючи вагомим 

засобом соціалізації індивідів. У межах родини молодь засвоює загально значимі духовні традиції, у тому 

числі і релігійні. В цьому зв‘язку доволі важливо з‘ясувати: наскільки релігійне виховання в сім‘ї на 

сучасному етапі здатне впливати на подальший розвиток особистості, визначати її місце в соціумі. 

„Інтерес до означеної теми, – слушно зауважує С.Здіорук, – підсилюється принаймні трьома 

моментами. По-перше, як відомо, впродовж багатьох століть фундаментальні основи релігійної освіти 

давалися в сімейному колі і суспільним оточенням це всіляко віталося. По-друге, нині сімейні зв‘язки в 

контексті становлення громадянського суспільства поступово втрачають свій традиціоналістський вимір, 

стають значно розкутішими і ліберальнішими, а відтак більш прагматично визначеними. 

По-третє, публічно зазначається, що в сучасній Україні активно відбувається процес відновлення 

релігійно-церковного впливу, що все більше людей заявляють про свою належність до певних конфесійних 

структур, визнають за необхідне притримуватися релігійних переконань. За таких обставин, природно, 

постає питання про співвідношення у сімейному середовищі традиційного та модернового‖ [6, c. 121–122]. 

За даними Українського центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова, лише 

дещо менше третини опитаних в Україні (31%) стверджують, що вони виховувалися в релігійному 

дусі. „Можливу цю цифру слід сприймати з певною обережністю, – зазначає український 

релігієзнавець В.Єленський, – суспільна атмосфера загального схвалення релігійних цінностей 

певною мірою аберує минуле і навіть казуальні вияви традиційної поваги до Церкви з боку батьків й 

прабатьків можуть тепер сприйматися як релігійне виховання. В такому разі серйозність шкоди, що її 

зазнала традиційна релігійна культура впродовж попередніх десятиріч, виглядає ще більш серйозною. 

Особливо при порівнянні з питомою вагою населення інших європейських країн, які отримали 

релігійне виховання. Український показник нижчий не лише отриманих 1990–1991 рр. для Польщі – 

97%, Ірландії – 94%, Італії – 93%, Австрії – 32%, але й для інших країн, які вважаються найбільшою 

мірою заторкнутими процесом секуляризації: Фінляндія – 51%, Східна Німеччина – 48%, Норвегія – 

45%, Данія – 43%. Серед країн, де здійснювалося дослідження, лише в Швеції, Латвії, Білорусії, Росії 

та Естонії тих, хто отримав релігійне виховання в сім‘ї, виявилося менше, ніж в Україні‖ [5, c. 189–

190]. У цьому зв‘язку наведемо дані порівняльного аналізу релігійності населення та становище 

християнських Церков у 10 колишніх комуністичних країнах Центрально-Східної Європи після краху 

тоталітаризму „Aufbruch‖. Зокрема, кожна десята людина віком 20–25 років пригадує, що в дитинстві 

в її родині часто розмовляли про релігію чи про віру, а інші 60% говорять, що такі розмови велися 

принагідно [9, c. 95]. Звичайно, такий низький відсоток пояснюється тоталітарною політикою 

комуністичної держави, що значно ослабила родину як ретранслятора релігійних традицій. 

Підводячи підсумок, зауважимо, що змістовне наповнення релігійності сучасного віруючого 

українця залежить від регіональних відмінностей сімейного виховання на Сході й Заході країни 

(вихідцям з Західної України, які є воцерковленими віруючими, більш притаманна інституціалізована 

релігійна свідомість, ніж це проявляється на Сході); від впливу традиційних для України конфесій (має 

місце тиск традиційного оточення на релігійні вподобання індивіда, що зумовлює позиціонування 

значної частини національно орієнтованих людей як прихильників традиційних релігій). 
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Summury 

Natalia Gavrilova 

 

Social factors influence of development individyal religiousity 

The article analyzed the impact of social factors on the development of individual religiosity, found a 

world that modern pluralism provides significantly greater opportunities free religion choice compared with 

the situation dominance of traditional models of behavior. In terms detraditionalization social relations, 

weakening external determination conduct individual personal religiosity is relatively independent of the 

system. Modern person, in general, not related fixed socio-religious norms, by contrast, norms are subject to 

deliberate choice, designed to solve problems in his/her life. 
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КОНФЕСІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ МИКОЛАЇВЩИНИ 

 

У статті висвітлені особливості релігійності студентської молоді регіону. Проаналізовані 

чинники та індикатори її конфесійної толерантності. Розглянута взаємодія політики та релігії і 

вплив цього фактору на молодих віруючих. 

 Ключові слова: студенти, молодь, релігія, толерантність, регіон, нетерпимість, політика. 

 

 Постановка та актуальність проблеми. Для політично нестабільного поліетнічного, 

багатоконфесійного українського суспільства конфліктогенним чинником може виступати значима 

соціально-групова відмінність у разі здійснення конфліктної політизації. Однією із мобільних груп в 

плані долучення до неї є молодь, насамперед, студентська, яка виявляє, як свідчить історичний 

досвід, здатність до активної свідомої політичної участі. Тому вивчення рівня її толерантності у сфері 

міжконфесійних відносин має не лише певну теоретико-пізнавальну цінність, але й безпосереднє 

практичне значення для формування та реалізації ефективної політики, підтримання конфесійного 

миру як фундаменту суспільної солідарності. 

 Аналіз попередніх досліджень. Ті чи інші аспекти впливу релігійного фактору на світоглядно-

праксеологічні параметри буття молоді в сучасному українському політичному просторі 

досліджувались у працях таких вчених, як В. Єленський, В. Бондаренко, М. Рибачук, М. Кирюшко,  

П. Яроцький, С. Свистунов, C. Здіорук, О. Шуба, М. Бабій, Л. Филипович, Н. Дудар. 

 З повагою ставлячись до напрацювань цих вчених, вважаємо за необхідне з огляду на динамізм 

суспільно-політичного життя доповнити їх останніми дослідженнями особливостей феномена 

релігійності сучасної студентської молоді, чинників її формування. 
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 Метою даної статті є аналіз конфесійної толерантності студентської молоді, об‘єднаної 

спільністю проживання в конкретному регіоні в умовах його етноконфесійної неоднорідності і 

загальної політичної нестабільності. 

 Досягнення вказаної мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань: 

- розкриття особливостей релігійності та релігійної ідентичності сучасної молодої людини; 

- окреслення сутності та характеристика чинників й індикаторів її конфесійної толерантності; 

- аналіз взаємодії політики і релігії в українському суспільстві як фактору впливу на рівень 

конфесійної толерантності молоді. 

 Виклад основного матеріалу. Емпіричною базою вивчення конфесійної толерантності 

студентської молоді стало соціологічне опитування 213 студентів першого – другого курсів трьох вищих 

навчальних закладів м. Миколаєва, що проводилось у травні-червні 2009 року. До вибірки потрапили за 

статтю 44,1% чоловіків, 55,9% жінок; за віком «до 20 років» – 100%; за національністю «українці» – 

91,1%, «росіяни» – 5,6%, «інші» – 3,3%; за оцінкою рівня свого матеріального добробуту – «дуже 

низький» – 1,9%, «низький» – 13,5%, «середній» – 49,7%, «високий» – 28,7%, «дуже високий» – 5,9%. 

 У якості робочої гіпотези було висунуто припущення про етико-гуманізуючий вплив релігії на 

молоду особистість як суб‘єкта суспільного життя в умовах порівняно тривалого, без гострих 

конфліктів співіснування різних конфесій в регіоні. Ми вважаємо, що напрям релігійного впливу на 

сучасну молоду людину (від войовничого, радикально-екстремістського до свідомо ненасильницького) 

на форми вияву її соціально-політичної активності зумовлюється переважно соціокультурними 

традиціями її оточення, а також інтенсивністю і масштабом політико-ідеологічних маніпуляцій. 

 Релігійність постає як результат задоволення індивідом релігійних потреб. З нашого погляду, 

природа цих потреб амбівалентна. З одного боку, згідно з концепцією Е. Фромма, релігійна потреба є 

реалізацією всезагальної потреби людей у системі орієнтації та в об‘єкті поклоніння. Цей вчений 

розглядав релігійну потребу як таку, що породжується дисгармонією людського існування внаслідок 

відсутності заздалегідь відомої для людини мети і сенсу її життя. За таких умов релігійна потреба 

відображає прагнення до відновлення єдності й рівноваги людського буття. 

 З іншого боку, як вказує сучасний український релігієзнавець Г. Кулагіна, потреби виникають 

як результат взаємодії між людиною і середовищем внаслідок впливу середовища на людину і 

залежать від специфіки розвитку і виховання індивіда, прилучення до світу людської культури – 

матеріальної і духовної [4, с. 105]. Про релігійні потреби можна казати лише у зв‘язку з релігійною 

свідомістю, яка, своєю чергою, виступає соціально обумовленим феноменом і яка мотивує та 

скеровує у певному напрямі активність віруючого. 

 Репрезентантом макросередовища, в якому відбувається безпосередня соціалізація молоді і розвиток 

її релігійної свідомості, виступає область. Миколаївщина входить до складу Півдня України з усталеними 

традиціями мультикультуралізму. У ній зареєстровано 490 релігійних організацій 29 конфесійних напрямів і 

течій [13, с. 245]. Ще до нової ери на її теперішню територію прибули греки, які поселилися на острові 

Березань, заснували Ольвію, вели торговельний обмін з місцевим населенням. Згідно «Житія Святих 

Апостолів», після Вознесіння Сина Божого його учень Андрій Первозваний проповідував у Скифії, 

Босфоринові, про що також розповідає Нестор-літописець у «Повісті минулих літ». 

 Північ Причорномор‘я довгий час перебувала в зоні впливу Кримського ханства. Тут 

будувалися мечеті. У стародавньому місті-фортеці Кара-Кермені або Ачі-Кале (м.Очаків) 

функціонувало 3 мечеті. Християнська традиція починає відновлюватися у ХVІІІ ст., коли на 

території області були побудовані перші козацькі церкви. З 60-ти церков, що існували за часів 

козаччини, три знаходились на території сучасної Миколаївщини [9, c. 10]. З входженням цих земель 

до складу Російської імперії її освоюють численні переселенці. Відповідним Імператорським указом 

їм була гарантована свобода віросповідання. Окрім православних, тут з‘являються римо-католицькі, 

лютеранські, пізні протестантські, мусульманські, іудейські громади. Перший костьол у Миколаєві 

був побудований у 1794 році, а згодом – такий же у с. Киселівка. Освячення проводилося двома 

мовами [1, c. 10]. Сьогодні костьол Святого Йосипа не лише центр релігійного життя католиків 

Миколаєва, але й місце проведення цікавих культурних заходів. Ініціатором побудови лютеранської 

кірхи, у приміщенні якої відновлене після тривалої перерви богослужіння, був військовий губернатор 

Миколаєва, головний командир Чорноморського флоту адмірал О.С. Грейг (1816 –1833) [7]. 

Приклади людяності у ставленні до іновірців у регіоні у минулому належать до виховних 

традицій його культурної спадщини. Так, коли 1 травня 1881 року, як і в деяких інших містах, у 

Миколаєві також розпочались єврейські погроми, то саме завдяки рішучим діям військового 

губернатора вдалося їх швидко зупинити [14, с. 149]. 
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 Завдяки відродженню свободи релігії у незалежній Україні, відновленню багатовікових 

традицій їх співіснування в регіоні, а також зусиллям з боку владних структур щодо порозуміння і 

діалогу у царині міжконфесійних відносин останнім часом не фіксувалися конфліктні ситуації. 

Перебіг політичних подій також не оцінювався в області як критичний, а протестні настрої не 

набували особливої масовості та радикалізму. 

 Що стосується сімейно-родинного чинника, то за умов урбанізованого, постсекулярного, все 

більшою мірою глобалізованого суспільства він проявляє себе через вплив релігії переважно на сферу 

повсякденності та її організацію, на своєрідність речовинно-символічного упорядкування побуту, на 

рівень моральності у взаєминах з оточенням. Зазначені чинники діють не автоматично. Молода 

особистість фільтрує ці впливи, адаптує їх до вже наявних у неї шарів її картини світу, співвідносить 

з життєвим досвідом, планами, уподобаннями, з нормами та цінностями групи, що для неї виступає в 

якості референтної, з прийнятими соціальними стандартами. 

 Усі разом означені обставини, на наш погляд, зумовлюють особливості релігійності опитаних 

нами юнаків та дівчат. Так, на питання «Чи вважаєте ви себе віруючим?» відповіли : 40,2% – «я 

віруюча людина», 41,3% – «я радше віруючий, ніж невіруючий», 8,6% – «я радше невіруючий, ніж 

віруючий», 4,3% - «я невіруюча людина», 5,4% – «важко сказати, не знаю, не думав про це». Отже, 

абсолютна більшість молоді вважає себе віруючими. При цьому у неї значно переважають такі 

індикатори релігійності, які зумовлені впливом зовнішніх соціокультурних чинників, що належать до 

її регіонального, локального суспільного середовища. Про це свідчить розподіл відповідей на 

питання «Що насамперед для вас особисто означає релігійність?» 55,4% респондентів обрали варіант 

– «відданість певним традиціям, святам, обрядам», 25,0% – «особливий світогляд людини, її шлях до 

безсмертя», 15,2 % – «ознака належності до певної національної спільноти, її мови та культури». 

 Як видно, світоглядний стрижень релігійності послаблений. В студентської молоді значно 

переважає зовнішній вимір релігійної ідентичності, ознаки якої легше засвоюються і відтворюються в 

повсякденних соціальних практиках. Якщо останнім властиві терпимість, спокійно-врівноважене 

ставлення до розмаїття представлених в суспільстві вірувань, то і процесу входження молодої 

людини в структури релігійного простору і приписування собі в ньому певного місця, що 

відбивається в її релігійній ідентичності, будуть притаманні ті самі характеристики. Це 

підтверджується й відповідями на питання «Як ви ставитесь до твердження, що з усього розмаїття 

релігій лише одна є істинною?» Кожен третій (33,3%) респондент погодився з цим, але 45,2% не 

погодились. Цікавим є те, що серед тих, хто позиціонує себе як «віруюча людина», з таким 

твердженням погодились – 45,9 %, а не погодились – 37,8%. А серед тих, хто вважає себе «радше 

віруючими, ніж невіруючими» були отримані відповіді - відповідно 23,7% і 50,1%. 

 Як видається, отримані нами результати дозволяють більш уважно придивитись до розгляду 

релігійної ідентичності з позиції соціально-феноменологічного конструктивізму, в основі якого 

покладене розуміння індивіда, тобто «соціального актора», повністю автономним елементом, і 

твердження, що «вся реальність, в тому числі й релігійна, постає як результат конструктивної 

діяльності особи та її творчої інтерпретації навколишнього середовища» [8, с. 25]. І хоча ми не 

поділяємо всіх запропонованих цим підходом положень, все ж не можемо не підтримати ідеї щодо 

значного послаблення сили дій традиційних соціокультурних та психолого-екзистенціальних 

детермінантів формування релігійної ідентичності особи в умовах постсекулярного суспільства. 

Наслідки цього суперечливі. Індивід може порівняно легко стати об‘єктом маніпуляцій ззовні 

(наприклад, з боку неорелігій і тоталітарних сект) попри традиційні для його суспільного оточення 

паттерни релігійності. З іншого боку, за наявності усталених демократичних інституцій і механізмів 

задоволення релігійних потреб, за умов відкритості до діалогу, цілеспрямованої інформаційної, 

культурно-просвітньої, виховної роботи такий індивід у переважаючій більшості випадків 

формується як носій толерантної конфесійної свідомості. 

 Іншим індикатором релігійності є розподіл відповідей на питання «Яку роль відіграють релігії і 

церкви в нашому суспільстві?» Як «позитивну» її оцінили 26,9%, «в основному позитивну» – 46,2%, 

«переважає негативна, ніж позитивна» – 4,3%, як «негативну» – 1,1%, «не знаю» – 21,5%. Вказані 

оцінки для більшості все ж не є результатом власного досвіду, а виступають запозиченням, іноді 

навіть некритичним засвоєнням домінуючих на цей час поглядів. Звертають нашу увагу два 

показники, якщо говорити про можливість залучення молодих осіб каналом релігії до соціально 

деструктивних дій (приміром, агресивної нетерпимості або ворожнечі). Як видно, переважає 

помірковано-позитивне ставлення до релігії і церкви як соціального інституту, що можна розглядати 

як основу для суспільно виваженої, без виражених крайнощів, поведінки індивіда. Одночасно, не 

можна не бачити, що все ще залишаються потенційні можливості для зовнішніх маніпуляцій в цьому 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 
 

 146 

плані, адже у п‘ятої частини респондентів поки що не склались чіткі уявлення про місце і роль церкви 

в житті суспільства. Проте об‘єм розгортання пропагандистсько-ідеологічних спекуляцій навколо 

ролі і місця релігії та церкви у суспільно-політичному житті держави, спрямованих у бік молоді, є 

обмеженим. Лише 24,7% респондентів вважають, що релігійні організації покликані займатись 

«відродженням народних традицій, обрядів, мови»; 12,9% – «збереженням культури, архітектури, 

пам‘ятків писемності»; 11,7% – «сприянням зміцнення держави, її входженням до європейських 

структур». Для порівняння: 70,9% покликанням церкви та інших релігійних об‘єднань вважають 

«виховання моральності, боротьбу проти пропаганди насильства, злочинності, сексуальної 

розбещеності», а 65,6% – «проповідь любові до ближнього, допомогу бідним, інвалідам, сиротам». 

Про домінування у середовищі молодої науково-технічної інтелігенції образу Бога як сукупності саме 

рис любові, добра, моралі писав ще на початку 90-х років С. Свистунов [6, с. 126]. 

 Отже, на нашу думку, звинувачення у бік тих чи інших церков і деномінацій у тому, що вони 

перебувають осторонь процесів державотворення або відродження національної духовності, не знайдуть 

відгуку в більшості молоді регіону. Так само, як і активність релігійних організацій у тих питаннях, які 

виявляють свій безпосередній (хай там і незначний ) стосунок до політики, носитиме локальний характер. 

 Торкаючись у цілому проблеми взаємопроникнення релігії і політики, на основі отриманих 

результатів нам важко погодитись з думкою авторитетних авторів про те, що «за наявності комплексу 

соціальних умов, які ще не повністю сформувались в Україні (народоправство, висока політична 

культура, сталість традицій) релігія створює внутрішньомотиваційне ядро для підвищеної політичної 

активності» [5, c. 15]. Як свідчать результати нашого опитування, не спостерігається зв‘язку між 

релігійністю індивіда та рівнем його політичної активності. В свідомості абсолютної більшості 

юнаків і дівчат політика і релігія не розглядаються як взаємопов‘язані між собою. 74,2% респондентів 

вважають, що «політичні і релігійні організації повинні займатись кожен своєю справою», і лише 

11,8% не проти того, щоб «політичні партії, особливо під час виборів, взаємодіяли з релігійними 

структурами». При цьому 9,7% не змогли визначитись із відповіддю, а 4,3% припускають таку 

можливість лише з деяких проблем, головним чином тих, що стосуються суспільної моралі. 

 У свідомості більшості молодих людей (56,3%) панує уявлення, що «неможливо облагородити 

політичну царину духом релігійного благочестя». Протилежної думки дотримуються групи респондентів 

по 11,4% від їх загальної кількості, визначаючи умови цього : «якщо до влади прийдуть віруючі», «якщо 

до складу вищих державних органів і політичних партій увійдуть лідери церковних організацій», «якщо 

всі чиновники присягатимуть на Біблії і систематично сповідуватимуться у церкві». 

 Отже, залишається певна частина молоді, яка чутлива до закликів з боку політиків до 

релігійних організацій до більш щільної взаємодії. Можна очікувати, що на виборах 2010 року 

матимуть місце випадки, коли окремі релігійні організації виступатимуть як орієнтуючі і настановчі 

органи соціальної дії та політичного вибору для частини віруючих, в тому числі і молодих. Але ми не 

прогнозуємо того розмаху, як це було під час виборів 2004 року [10, c. 31–32]. Пояснюємо це ми тим, 

що значно знизився рівень довіри до всіх політиків і очікувань од перемоги на виборах когось з них. 

За даними нашого опитування, 43,3% не симпатизують жодній політичній партії чи блоку, не 

підтримуватимуть на виборах (у разі участі в них) жодного відомого політичного діяча. Ясна річ, що 

під впливом передвиборчої політичної реклами та агітації, деяких інших чинників рівень абсентеїзму 

з боку молодих виборців регіону суттєво скоротиться. Але не варто очікувати з їхнього боку і проявів 

безкомпромісно-войовничої політичної позиції, тим паче продукованої їхньою релігійністю. У 

більшості молодих людей переважатиме нейтрально-байдужа внутрішня позиція, хоча при цьому 

вони й голосуватимуть за якогось конкретного кандидата. 

 Важливим індикатором сформованої конфесійної толерантності виступає ставлення до людини 

іншого віросповідання, до церковно-релігійної структури іншої юрисдикції або конфесійного 

спрямування. Таке ставлення реалізується як на особистісно-смисловому рівні, так і на рівні узагальненої 

оцінки тих чи інших релігійних організацій в суспільстві. З огляду на близькість за віком проблеми 

утворення шлюбно-сімейних відносин було поставлене питання «Чи вважаєте ви для себе або свого 

близького родича можливим взяти шлюб з людиною іншого релігійного вірування?» Позитивно, адже «це 

цілком нормально» поставились до цього 47,3%, погодились, але тільки «з представниками деяких 

релігій» – 23,6%, категорично «проти» – 11,8%, не визначились – 17,2 %. Отже, понад третини опитаних 

вже мають упередження на особистісно-смисловому рівні щодо іновірців. Завдання мудрої відповідальної 

політики полягає в тому, щоб не допустити перетворення їх на фанатизм та нетерпимість. 

 Що стосується узагальненої оцінки церковно-релігійних організацій, то для її вияву ми 

запропонували респондентам визначити їх ставлення до представників різних релігій і церков, зважаючи 

на наявність вже нагромадженого знання про них або досвіду соціальних контактів з ними. Найбільше 
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симпатиків мають православні церкви: Київського патріархату – 40,2%, Московського – 21,7%, 

автокефальної – 11,4%, що є закономірним з огляду на традиційне домінування в регіоні цієї конфесії. 

Молоді респонденти не надто занурюються у богословські тонкощі стосовно канонічного статусу церкви. 

До греко- і римо-католиків також переважає доброзичливе ставлення, хоча про підозрілість і ворожість до 

них заявили відповідно 11,3% і 10,4%. До нехристиянських конфесій ставлення не таке однозначне. Тут є 

помітними негативні оцінки. «З підозрілістю» ставляться до іудеїв 14,7%, до мусульман 15,4 %, до 

представників нетрадиційних релігій 21,5%. «Побоюються» їх відповідно – 13,7%, 15,4% і 24,7%. До речі, 

стосовно православних і католиків ми не зафіксували жодної подібної відповіді. І, нарешті, про свою 

нетерпимість, ворожість заявили відповідно 8,4%, 8,4% і 11,8%. До представників традиційних 

християнських церков цей показник коливається в межах 1,1% – 2,2%. 

 Відмінності різних вірувань і церков є об‘єктивні, і в цьому плані постає своєю важливою 

конструктивною роллю толерантність як засадничий елемент кодексу загальнолюдських, політичних, 

міжконфесійних, міжнаціональних відносин, як цивілізована форма реагування на інакшість. [12,  

с. 27]. Для втілення в життя толерантності існує значна міжнародна та вітчизняна нормативно- 

правова база, а також декларації, документи релігійних організацій щодо свободи совісті, релігій, 

віротерпимості [11]. Оскільки «релігійність має суб‘єктний (проте аж ніяк не суб‘єктивний) 

характер… властива вона тільки певним суб‘єктам (групам, колективам, індивіду, нації)»[2, c. 299], 

то й розвиток конфесійної толерантності у кожного із соціальних суб‘єктів має здійснюватись 

специфічно, відповідно до його соціальних рис і психологічних особливостей, з урахуванням 

конкретних проявів самої релігійності і чинників впливу на неї.  

 Проведений аналіз дозволяє дійти таких висновків: 

 1. В умовах реабілітації в ході демократичних суспільних змін релігія виявила свою 

затребуваність, у тому числі й для задоволення духовних потреб молоді, зокрема студентської. Проте 

її релігійність значною мірою постала як продукт постсекулярного суспільства і тому відкритою до 

цінностей свободи совісті, конфесійного плюралізму. 

 2. Високий рівень освіти сам по собі не формує у абсолютної більшості молоді атеїстичні 

погляди. З огляду на домінуючий прагматизм у світогляді сучасної молоді справедливим уявляється 

висновок У. Джеймса щодо практики як основи компромісу в ньому між наукою і релігією, «адже з 

практичної сторони немає жодної відмінності в тому, що береться за першооснову чи визнається 

творцем світу» [3, с. 295]. 

 3. Традиції та цінності порівняно тривалого, без гострих конфліктів співіснування різних конфесій в 

конкретному регіоні позитивно впливають на розвиток в молоді переважно нейтрально-терпимого 

відношення до іновірців. Про високий рівень толерантності можна говорити стосовно православних і про 

достатній – щодо греко- і римо-католиків. З пересторогою, іноді побоюваннями і навіть ворожістю 

сприймаються історично не укорінені конфесії, які асоціюються з проявами фанатизму, екстремізму. 

 4. Найбільш помітним на молоду особистість є етико-гуманізуючий вплив релігії. В свідомості 

більшості юнаків і дівчат політика і релігія не розглядаються як взаємопов‘язані між собою. Є 

незначна частина молоді, яка потенційно чутлива до закликів політизації релігії і яка може відчувати 

її вплив на свою політичну поведінку. 
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Summary 

 

Vitaliy Khanstantynov 

Religious tolerance of students in mykolaiv region 

 The article is devoted to features of students‘ religiousness in Mykolaiv region. Some factors and 

indications of religious tolerance of students are analised. Interaction of politics and religion in context of its 

influence on faithful students is considered. 
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МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 

 

У статті висвітлена соціалізаційна функція молодіжної культури: проаналізовано роль 

однолітків і неформальної культури як “тренувального поля” щодо виконуваних ролей та 

прийнятної поведінки. Молодіжна культура розкривається як частина загальної споживчої 

культури і оцінюється в таких проявах, як мода, жаргон, музичні стилі, електронні масс-медіа. 

Ключові слова: молодіжна субкультура, соціалізація, фактори соціалізації, агенти соціалізації, 

соціокультурна адаптація. 

 

―Бути молодим означає стояти на межі суспільства, бути в багатьох відносинах аутсайдером‖. 

Так вважав відомий спеціаліст у галузі соціології молоді К.Манхейм [3, с. 445]. У цих словах 

глибокий зміст і сутність молодіжної субкультури, що виступає як місток між світом дорослих і 

молодих людей, що і символізує собою ту важливу соціалізаційну функцію, що виконується 

молодіжною субкультурою для певної частини молоді, яка не одержала від інших агентів соціалізації 

необхідного досвіду для повноцінної інтеграції до суспільства. 

Необхідність наукового дослідження специфіки молодіжної субкультури обумовлена потребою 

в осмисленні процесів, що відбуваються в молодіжному середовищі під впливом модернізації й 

глобалізації, що чинять безпосередній вплив на становлення української молоді, її самоствердження, 

самореалізацію й соціальне самопочуття в умовах формування нового суспільства. Це визначає 

актуальність дослідження. 

Метою даної роботи є вивчення ролі молодіжної субкультури у процесі соціалізації. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. розглянути поняття молодіжної субкультури; 

2. виявити соціалізаційні основи її функціонування. 

Об‘єктом дослідження є сучасна молодь як соціально-демографічна група та особлива 

соціокультурна спільнота. Предметом дослідження є молодіжна субкультура як агент соціалізації 

молодого покоління. 

При аналізі молодіжної субкультури як феномена сучасного суспільства насамперед варто 

виходити з того, що молодіжна субкультура в розвинених сучасних суспільствах уже давно одержала 

статус агента соціалізації, оскільки її активне становлення припало на 60 – 70-і рр. ХХ ст., хоча сам 

феномен молодіжної субкультури з‘явився в США в 50-і рр. 
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Велике значення для аналізу молодіжної субкультури мають фундаментальні праці, присвячені 

вивченню молоді як соціально-демографічної групи і її статусу й ролі в сучасному суспільстві. Серед 

них можна виділити дослідження, здійснені К. Манхеймом, Т.Парсонсом, І. Коном, В.Лісовським, 

В.Чупровим, М.Головатим та ін. 

Одним із перших звернув увагу на роль молодіжних субкультур в соціалізації молоді Т.Парсонс. На 

його думку, досить тривала консервація позиції молоді в життєвому циклі приводить до формування груп 

однолітків (peer groups) і молодіжної культури, що сприяє розвиткові моделей емоційної незалежності і 

безпеки, приватизації ―своїх‖ територій, зміні рольових характеристик первинної (дитячої) соціалізації 

через засвоєння прийнятих у компанії змагальних (конкурентних) технік [4, с. 31]. 

Розвиток цієї ідеї здійснив С. Айзенштадт у праці ―Від покоління до покоління‖ (1956). Він 

зауважив, що всі діти повинні бути соціалізовані, перш ніж вони досягнуть статусу дорослого. Отже, 

молодіжна культура представляється як ―інститут, що регулює процес відокремлення дитини від 

сім‘ї, підготовку молоді до заняття своєї статусної позиції в дорослій соціальній системі‖. Проблема 

полягає в маргінальному статусі молоді, а функцією молодіжної культури виявляється керування 

переходом (необхідність послабити занепокоєння, побоювання і сумніви молодих людей у світлі 

змін, що відбуваються з ними) [Цит. по: 6, с. 113]. 

У цілому проблема молодіжної субкультури та її ролі у процесі становлення особистості має 

певну ступінь розробки в науковій літературі, проте простежується деяка нерозробленість даної теми 

з позиції важливого, а часом і визначального впливу на молодь молодіжної субкультури. 

В основі будь-якого типу культури лежить визначена система моралі. Традиція передає її з покоління 

до покоління. Для культури індустріальних суспільств притаманні інновації, що постійно зламують і 

перебудовують культурну традицію. Своєрідною формою адаптації до норм, цінностей, способу життя 

суспільства, а також спробою зміни старої і створення нової системи моралі є молодіжна субкультура. 

Визначення поняття ―субкультура‖ ускладнено через фундаментальність основного поняття 

―культура‖ й існування величезної кількості його визначень. 

Відповідно визначення з Енциклопедичного словника, ―субкультура — це соціальна, етнічна або 

економічна група з особливим власним характером у межах загальної культури суспільства‖ (С.Фріс) [5]. 

Саме в такому контексті соціологи вперше використовували це поняття для визначення культурних зразків 

поведінки й цінностей у різних молодіжних меншин у межах плюралістичних суспільств (одними з перших 

у цій перспективі були досліджені субкультура мормонів у США й китайська субкультура в Англії). 

Важливим методологічним моментом є те, що поняття субкультури підкреслює принципово 

немасовий характер свого руху, що ніколи не було й навряд чи може стати якимсь загальним захопленням. 

Під молодіжною субкультурою розуміється культура певного молодого покоління, що має 

спільний спосіб життя, поведінки, групові норми, цінності і стереотипи. Формування молодіжної 

субкультури, по своїй суті, відображає процес соціокультурної адаптації молоді до сформованих 

соціально-економічних і політичних умов суспільства. 

Аналіз молодіжної субкультури як соціокультурного феномена дає можливість виділити ряд 

характерних ознак: 

– молодіжна субкультура являє собою таку соціальну спільність, кожний представник якої 

ототожнює себе з нею, перебуваючи в безпосередньому або опосередкованому (а також 

віртуальному) контакті з іншими членами співтовариства; 

– наявність обов‘язкової символіки й атрибутики молодіжної групи, що служить фактором 

об‘єднання групи, завдяки якій молоді люди впізнають ―своїх‖; 

– обов‘язкове визнання норм, цінностей, манер, стилю життя, а також зовнішніх атрибутів 

приналежності до даної субкультури кожним членом молодіжного співтовариства 

субкультурного типу; 

– наявність якогось ініціативного об‘єднуючого центру, що формує субкультурний 

світогляд, стандарти поведінки, норми, правила входження в співтовариство й у цілому 

основні цінності групи, привабливість яких для молоді, у свою чергу, стає сигналом для 

субкультурного утворення. 

Молодіжна субкультура служить агентом соціалізації підростаючого покоління, роль якої 

особливо підсилюється в певні періоди суспільного розвитку, пов‘язаного із кризою традиційних 

інститутів соціалізації, таких як сім‘я та школа. 

Молодіжна субкультура виникає із потреби до самовираження, самоствердження у суспільстві. Для 

молодої людини достатньо досягти певного віку, щоб стати визнаним членом молодіжної неформальної 

групи, куди дорослому шлях назавжди закритий. Тут варто згадати слушну думку С.І.Левікової, яка 
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зауважує, що в даній ситуації варто згадати про зворотній ефект: щойно молода людина долає певний 

віковий бар‘єр і визнається старою, їй немає місця у подібному угрупованні [1, с. 24]. 

Разом з цим, не всі молоді люди проходять стадію молодіжної субкультури. Існують і так звані 

―нормальні‖ молоді люди, які обирають традиційний шлях соціалізації. Це не означає, що вони не 

слухають ―молодіжну музику‖, не носять ―молодіжного одягу‖ і т.п. Це означає лише, що молодіжна 

культура та її прояви не стає для них самоціллю. Крім того, це означає, що процес соціалізації в їх 

батьківській сім‘ї та в їх формальній групі не дали збою, що батьки в молодій людині визнали 

―рівного‖ і допомогли їй пройти соціалізацію традиційно, не прибігаючи до екстремальних способів, 

а у формальній групі молода людина посіла належне місце, що відповідає її потребам. 

З молодіжною культурою ми маємо справу у тих випадках, коли батьківська сім‘я та школа, 

тобто формальна група, не справляються із завданням традиційної соціалізації молодої людини. І тут 

питання не в тому, що неблагополучні сім‘ї постачають суспільству прихильників молодіжної 

субкультури. Якщо у благополучній сім‘ї із змужнілим підлітком продовжують поводитись як з 

маленькою дитиною, контролюючи кожний крок, досить швидко цей підліток опиняється у 

неформальній молодіжній організації, групі рівних, де починає відпрацьовувати соціальну роль 

зовсім не ―маминого сина‖. З цієї точки зору молодіжна культура перетворюється на свого роду гру, 

відсутність якої у деяких перетворюється на невміння ―жити з людьми‖. 

Молодість — це час, коли молода людина приймає на себе все нову й нову відповідальність. 

Можливо, що більше ніколи в житті їй не доведеться брати на себе так багато. Із психологічної точки 

зору, саме в цей період підліток навчається приймати на себе відповідальність за те, що він робить, 

він навчається відчувати провину за вчинене. Процес прийняття й збагнення відповідальності 

неймовірно складний, кожний крок на цьому шляху дається молодій людині неймовірною працею. 

Саме в цей період підліток відповідальний як ніколи. Поступово на нього починає лягати більша 

відповідальність за домашню роботу (особливо на дівчаток), за те, як він проводить свій час у школі 

й поза нею, за одержання тих або інших оцінок, за просування в шкільній ієрархії, за поведінку на 

вечірках і у вихідні дні, за вибір друзів, за стиль, що він приймає й за багато іншого. Зовні ця нова 

відповідальність є відбиттям змін інституціональних ролей, що супроводжуються бурхливим 

фізіолого-сексуальним розвитком, інтелектуальним і емоційним ростом. Від молодих людей уже 

чекають певної зрілості. Постійне відчуття своєї окремості, занедбаності; постійне прагнення до 

з‘єднання з іншими й постійне бажання відокремитись від інших – всі ці моменти дуже суперечливі, 

вони часом здатні розірвати внутрішній світ підлітка на частини. 

У сучасних індустріальних суспільствах внаслідок ускладнення виробництва молода людина повинна 

віддати дуже багато часу для оволодіння професією. Внаслідок цього самостійність приходить дуже 

нескоро. Виникають ―ножиці‖: біологічно вона вже доросла, а соціального статусу ще довго не набуде. Як 

молодій людині задовільнити потребу у самоствердженні? Професійно це ще неможливо; власної 

матеріальної самостійності найчастіше також немає. Вихід може бути у так званих групах вільного часу, які 

створюються інстинктивно групами однолітків. Неформальні групи, з одного боку, виконують для молодої 

людини ―функцію захисту і компенсації‖ від суворої дисципліни та примусів сучасного суспільства, а з 

іншого слугують для взаємної соціалізації однолітків, в них виробляється механізм впевненості у 

виконуваних ролях і прийнятній поведінці. Тому неформальні групи стають ідеальним ―тренувальним 

полем‖: у них молода людина вправляється у виконанні ролей, які вона має зіграти в суспільстві. 

Група однолітків включає людей одного віку, які вважаються цілком підходящими на роль 

суддів тих учинків і дій, які роблять молоді люди. Уперше їх судять не батьки й дорослі родичі, а 

однолітки. Це зовсім нова ситуація, в якій опиняється підліток. З погляду соціалізації це принципово 

важливий момент: підліток навчається дивитися на себе очима інших людей, які, по-перше, є не 

родичами, а по-друге, не старше їх за віком. Те й інше - неодмінні атрибути ―дорослого суспільства‖, 

де також вчинки людей оцінюють рівні за віком і не родичі. У групі однолітків індивід ніби приміряє 

на себе соціальний одяг дорослої людини. 

Жоден інший соціальний інститут не може взяти на себе ті функції, які виконують групи 

однолітків. Вони допомагають засвоєнню навичок соціальної поведінки, привласнюють первинний 

статус, допомагають легше пережити ослаблення зв‘язків з рідним домом, передають специфічні для 

підліткового віку ціннісні орієнтації, й задовольняють потребу в гетеросексуальних контактах. 

Нарешті, у групі однолітків можна знайти взаєморозуміння й згуртуватися для протистояння 

виховної активності дорослих [8]. 

У період глобальних змін сучасна молода людина виявляється в ситуації кризи ідентичності, а 

процес самовизначення носить суперечливий характер. У цих умовах усе більш значущу роль у 

соціалізаційних траєкторіях молоді здобувають молодіжні субкультури. 
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З одного боку, неформальні молодіжні групи культивують протест проти суспільства дорослих, 

його цінностей і авторитетів, але, з іншого, саме вони покликані сприяти адаптації молоді до того ж 

суспільства. Молодіжним субкультурам властиві внутрішня однаковість і зовнішній протест проти 

загальноприйнятих настанов, виражена в одязі, манерах, жаргоні, специфічних захопленнях і 

способах проведення вільного часу. 

Саме з цим принципом певною мірою пов‘язана і молодіжна ―наркотична субкультура‖. Так, 

американський дослідник Б. Джонсон пов‘язує зростання споживання маріхуани в молодіжному 

середовищі з приналежністю до так званої ―культури ровесників‖. Він вважає, що якщо друзі молодої 

людини, наприклад, курять маріхуану, то він (або вона) теж почне регулярно вживати цей наркотик. Це 

тим більше, що друзі обов‘язково почнуть запевняти його (або її), начебто ―зілля‖ підвищує творчий 

потенціал і самосвідомість особистості, робить людину більш спокійною і товариською [1, с. 14]. 

Молодіжні субкультури не виникають спонтанно. На культурну поведінку молоді великий вплив робить 

інституціональна культура дорослих. Існують цілі індустрії молодіжної музики і моди. Будь-яка хвиля 

молодіжного руху в рамках субкультури використовується ринковою економікою для одержання 

прибутків за допомогою масового виробництва. Як відзначалося в 60-х рр. у журналі ―Форчун‖: ―Великий 

бізнес вкладає капітал у конфлікт поколінь, як у щойно відкриту нафтову свердловину‖ [1, с. 9]. 

Дійсно, молодіжні субкультури гармонійно увійшли у систему ―суспільства споживачів‖, останні 

гіпі давно перетворилися на япі (або ж на слуг Крішни). Для ―неформальних‖ угрупувань існує 

абсолютно формальний і налагоджений ринок попиту-пропозиції: спеціалізовані магазини одягу, 

музики, музичних інструментів, а також преса, ТБ, концерти і фестивалі. Так, серед західних готів 

прийнято носити дорогі прикраси і одяг. До другої половини 90-х рр. ХХ ст. готика перетворилася на 

об‘єкт комерційної індустрії: на неї працюють спеціалізовані ательє, косметичні фірми, взуттєві 

фабрики, ювелірні майстерні; для цієї продукції створюються спеціалізовані крамниці [2, с. 51]. 

Молодіжні субкультури комунікують через акти споживання. Як стверджує Гебдидж, субкультури 

«передусім зацікавлені у споживанні» (Hebdige, 1979). «Це (...) культури споживання напоказ, навіть коли 

– як-ось у випадку скінгедів і панків – певні варіанти споживання демонстративно відкидаються, а через 

характерні ритуали споживання, через стиль субкультура водночас відкриває свою ―потаємну‖ 

тотожність і передає свої забуті значення. По суті, це й спосіб використання продуктів у субкультур і 

відрізняє її від більш традиційних культурних форм» [Цит. за: 7, с. 46]. Молодіжні субкультури 

починаються з оригінальності і спротиву, аби далі піддатися комерційній інкорпорації й ідеологічному 

розмиванню з боку шоу-бізнесу, який, у результаті, із зиском продає спротив субкультури на ринку. 

Молодіжна культура – це не окремий, відмежований простір, а частина загальної споживчої 

культури, у якій людей постійно підштовхують робити покупки, що містять у собі ―пігулку‖ 

молодості, підтримують у них очікування, що володіння саме цими товарами допоможе їм зберегти 

(продовжити, повернути) молодість. Споживча активність споконвічно ірраціональна, заснована на 

фантазії, перебільшеннях і сугестивності, але саме подібна ―ірраціональність‖ дорослого задоволення 

й продається найкраще в одній ―упаковці‖ з молодістю, що асоціюється зі спонтанністю й постійним 

fun‘ом. Комерційний імідж молоді/молодості демонструється в журналах, на рекламних щитах і у 

відеокліпах, експлуатується усе більш тонко, художньо витончено й ефективно, проблема вікових 

переходів виглядає усе більше заплутаною. Зміна стилів і модних орієнтацій, що так чи інакше 

звертаються до теми молодості, відбувається стрімко, формуючи нові моделі ставлення до них. 

Досить часто самі дорослі, що займаються підлітковою індустрією (поп-культурою, модою й 

молодіжним бізнесом), говорять про ―кінець століття підлітків‖ або ―смерть молоді‖. 

 І все-таки молодь існує, продовжуючи творити різні ―молодіжні культури‖ як спосіб розуміння 

себе й свого життя. Молодь і надалі буде шукати й захоплювати нові культурні простори, а поп-

індустрія буде всі так само ―наздоганяти‖ її й тиражувати нові ідеї, які вона створює. 

Однією з конституюючих ознак субкультури є слідування моді. Так, вдягаючись відповідно до 

останніх віянь моди, молоді люди усвідомлено або неусвідомлено вирішують декілька завдань. По-

перше, виділитися в порівнянні з дорослими. По-друге, слідування моді в одязі для молоді є спосібом 

відчути свою приналежність до суспільства однолітків, до його субкультури. По-третє, прагнення 

виділитися серед однолітків, утвердити свою «несхожість на всіх». Досягти цього зазвичай простіше 

разом зі своєю приятельською або дружньою групою. 

Значний вплив на соціалізацію здійснює жаргон. Це пов‘язано з його специфічною функцією: 

немов наново відкриваючи світ і себе в ньому, людина прагне позначити свої унікальні, з її точки 

зору, відкриття по-своєму, не так, як це прийнято (цьому і служать жаргонні слова і вирази). Крім 

того, за допомогою жаргонних слів і виразів молодь часто намагається компенсувати емоційну і 

―словесну‖ неможливість виразити свої переживання і відчуття. Субкультурний вплив на 
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соціалізацію молоді відбувається також і через ті музичні смаки, які їм властиві. Зокрема, завдяки 

своїй експресивності, зв‘язкам з рухами і ритмом музика дозволяє молодим людям пережити, 

виразити, оформити свої емоції, нез‘ясовані відчуття і відчуття, які неможливо передати словами, що 

так необхідно в цьому віці, коли сфера інтимного величезна і вкрай слабо усвідомлюється конкретно. 

Захоплення тим чи іншим музичним стилем пов‘язане зазвичай із входом до певної групи 

однолітків і диктує дотримання певних ритуалів, відповідного іміджу в одязі і поведінці і навіть 

поглядів на життя. Це добре видно на прикладі металістів, панків, рокерів. Окрім специфічного 

зовнішнього вигляду і жаргону, їм властивий і своєрідний суб‘єктивний світ – конкретний, 

―приземлений‖, в ньому немає місця сумніву, рефлексії, відчуттю провини. Для міжособових 

контактів притаманні прямота, відвертість, простота, широке використання прізвиськ замість імен. 

Аналіз розвитку молодіжної субкультури не може бути повним без розгляду впливу науково-

технічного прогресу на її становлення й характер, оскільки джерела виникнення феномену молодіжної 

субкультури варто шукати саме в сфері науково-технічного розвитку суспільства. Якщо перші 

субкультурні організації молоді виникали на знак протесту техногенному шляху розвитку суспільства 

(бітники, хіпі й т.п.), то в цей час спостерігається протилежна картина, і можна констатувати той факт, 

що в сучасному суспільстві виникла зовсім інша молодіжна субкультура. Вона характеризується тим, 

що молодь, насамперед прийнявши науково-технічний прогрес і усвідомивши його переваги, 

розчинилася у віртуальному просторі, створеному завдяки розвитку мережі Інтернет. Мережа стала для 

молоді місцем спілкування, знайомства, самореалізації та самоідентифікації. Дана ―віртуальна‖ 

субкультура поєднує у своїх рядах молодь усього світу без територіальних і етнічних кордонів. 

Разом з цим, електронні масмедіа виглядають новими колонізаторами молоді, паніку викликає 

небезпека розвитку ―наркотичної‖ залежності від комп‘ютерних ігор, які одержують все більше поширення. 

Цифрові технології, на думку Б.Гріна, соціалізують покоління в масовому масштабі. Переважна 

більшість геймеров – це підлітки від 12 до 17 років, їхнє життя будується в повній відповідності із 

сценаріями постмодерністського світовідчуття. Комп‘ютер разом з іншими масмедіа стає ресурсом і 

фундаментом їхньої повсякденності [9]. Іншу назва цьому поколінню дав Д. Рашкоф, який описує 

сучасних молодих людей як ―екранейджерів‖ (screenagers) [там само]. На його думку, молодь, що 

народилася у світі, опосередкованому телебаченням і комп‘ютерами, здатна навчити дорослих тому, 

як адаптуватися до постмодерністської реальності. Якщо дорослі бояться фрагментарності глобальної 

культури, то молоді всмоктують її з раннього дитинства, а медіатехнології допомагають їм у цьому. 

Молодь, таким чином, творить особливу форму культури, де вона, як їй здається, повністю 

контролює свій час і де формою самозвільнення стає інтерактивність. Однак самі масмедіа молодь 

навряд чи здатна контролювати, і в дійсності важелі керування перебувають не в її руках. 

Субкультура впливає на молодих людей настільки, наскільки групи однолітків, які є її носіями, 

є референтними (значущими) для них. Чим більше молода людина співвідносить свої норми з 

нормами референтної групи, тим ефективніше впливає на неї вікова субкультура. 

Отже, молодіжною субкультурою є альтернативні системи соціокультурних норм і цінностей, 

засвоюваних частиною підлітків і молоді в процесі соціалізації, які виступають індикатором 

різноманітних соціокультурних тенденцій. Це можна враховувати при вибудовуванні молодіжної 

політики на різних рівнях. Сучасна молодіжна культура є субкультурою з виразно окресленими 

межами. Її характеризують такі особливості, як досить помітна відчуженість від старшого покоління, 

від його цінностей і норм, переважна орієнтація на сферу дозвілля, в якій головними є спілкування і 

розваги, пов‘язані з комунікативною діяльністю. 

Здійснений аналіз молодіжної субкультури дає можливість зробити висновок, що частина 

соціалізаційних функцій, які виконувалися донедавна інститутом сім‘ї, перейшла до неї. В якості агента 

соціалізації молодіжна субкультура виконує ряд позитивних функцій, серед яких можна виділити такі, як: 
– соціальна адаптація до соціальних змін і суспільства в цілому; 

– самоідентифікація, що дозволяє молодій людині визначити свій власний статус; 

– самореалізація, що дозволяє молодій людині реалізувати свої здібності, інтереси й 

самоствердитися; 

– інтеграція молоді на основі загальних цінностей, ідей, установок, як правило, з метою 

протистояння світу культури дорослих або демонстрації своїх можливостей, таланту та 

світобачення; 

– отримання деякої незалежності від дорослих, звільнення від їхньої опіки; 

– забезпечення переходу молодих людей зі світу дитинства до світу дорослих на основі 

задоволення потреби у самовираженні й самоствердженні, особливо тоді, коли традиційним 

шляхом це зробити складно або неможливо. 
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Молодіжна субкультура є феноменом, характерним для індустріальної стадії розвитку будь-

якого типу культури. Будучи субкультурою, уплетеною в структурну тканину конкретного типу 

культури, вона має властивості й особливості останнього. 

Проблеми молоді полягають в маргінальному статусі молодих людей, і саме молодіжна 

культура покликана послабити їхнє занепокоєння, побоювання й сумніви.  
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Socialization function of youth culture is being illustrated: the role of peers and informal 
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СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЙНОСТІ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇВ У  

МОЛОДІ ПРИКАРПАТТЯ 

 

У статті зроблено аналіз впливу релігії на формування світоглядних орієнтацій молоді 

Прикарпатського регіону. Проведене соціологічне дослідження показало, що релігія займає значне 

місце у духовно-моральній сфері життя особи і суспільства, про що свідчить високий показник 

релігійних ідентифікацій та практик серед учнівської і студентської молоді. Молоді люди вважають, 

що викладання предметів релігієзнавчого змісту є важливим елементом у системі освіти. Вони 

цікавляться релігійною ситуацією в Україні, і вважають, що саме релігія виступає для них моральним 

стабілізатором суспільного життя, впливає на формування їх світоглядних і моральних орієнтацій.  

Ключові слова: релігійність, релігійна поведінка, ідентифікація, релігійні практики, релігійний 

світогляд. 

 

Актуальність. Формування нового світобачення в умовах демократичних процесів, які 

відбуваються в українському просторі свідчать про те, що релігія все ж таки залишається значним 

впливовим чинником на свідомість людей, інтегратором різних верств, груп, спільнот і суспільства 

взагалі. Світогляд значної кількості громадян пов‘язаний з релігійним феноменом, поширеність 

котрого можна пов‘язати із кризовими явищами у всіх сферах життя суспільства. 

Українське суспільство сьогодні як ніколи потребує солідарності, суттєвих змін та орієнтацій на 

європейські стандарти. Але життєві труднощі спонукають частину громадян звертатись до релігії, 

довіряти церкві, які все ж таки тривалий час залишаються головним інтеграційним і визначальним 
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фактором духовного життя суспільства. А тому вивчення стану релігійності та релігійних 

ідентифікацій це є, в якійсь мірі, ключ до розуміння не тільки впливу релігійних феноменів на соціум, 

але й розуміння самих суспільних процесів. Наприклад, можна зрозуміти як впливає релігійність на 

соціальну поведінку людей, на стабільність, солідарність, збереження цілісності суспільства. 

Мета дослідження – показати динаміку зміни відношення студентської та учнівської молоді 

до релігії. 

Завдання дослідження – показати місце релігії в житті молодої людини, її роль у становленні 

світоглядних орієнтацій, особливості релігійних ідентифікацій та практик студентської та учнівської 

молоді Івано-Франківської області. 

Рівень розробки. У сучасній соціології релігії проводяться досить глибокі дослідження, 

пов‘язані з різними аспектами впливу релігії на різноманітні сторони життєдіяльності людей. Це 

насамперед показ впливу релігійно-морального фактору у суспільстві такими російськими вченими 

як: Ж.Т.Тощенко, М.П.Мчедлов, Л.Н.Мітрохіна. Проблемами релігійності українського соціуму 

займаються: Дудар Н.П., Єленський В.Є., Рязанова Л.С. Вишняк О.І., Паращевін М.А, Панков О.А. 

Так, Єленський В.Є. та Перебенесюк В.П. у монографії „Релігія, церква, молодь‖ аналізують 

релігійність молоді, напрями її еволюції на широкому тлі церковно-інституційних процесів в Україні 

кінця XX століття, в контексті складних і суперечливих соціально-політичних явищ. Релігійно-

суспільна ситуація розглядається на великому фактологічному і конкретно-соціологічному матеріалі. 

Паращевін М.А основний акцент робить на інтегративну роль релігії в суспільстві. Дудар Н.П. 

аналізує сучасний стан релігійності, її риси та тенденції еволюції, мотивації релігійних практик , 

ціннісні орієнтації і життєві пріоритети носіїв сучасної релігійності. Вишняк О.І. та Козловський О.Р. 

вивчають рівні релігійності та конфесійної структури населення України. Панков А.О. досліджує 

проблеми сучасної релігійності та релігійної ідентичності. 

На початку 2000 року в Україні було представлено 52 віросповідання, діяли 23,5 тис. релігійних 

організацій, 90 конфесій, течій і напрямів. Функціонувало 250 монастирів, 184 місії, 49 братств, 121 

духовний навчальний заклад, 7165 недільних шкіл і центрів катехизації, понад 16,6 тисяч храмів, 

молитовних будинків, вели службу 21281 священників. Основне ядро конфесійної структури складає 

християнство (95%), до якого з симпатією ставиться переважна частина населення, що дозволяє 

назвати його важливим етнокультурним ідентидентом [5, с. 292]. Починаючи з 1991року питома вага 

віруючих людей підвищилася на 32%, тобто процес релігійної самоідентифікації невпинно зростає. 

Суть релігії залишається з властивими їй почуттями, світовідчуттями, світобаченням, виховним і 

моральним впливом. Позитивний імідж релігії і церкви, збільшення кількості релігійних організацій, течій, 

спільнот як традиційних, так і новітніх є свідченням цього. Різним церквам та релігійним організаціям 

підпорядковано п`ятдесят духовних навчальних закладів. При релігійних громадах різних конфесій 

організовано більше чотирьох тисяч недільних шкіл, які відвідують майже шістдесят тисяч дітей віруючих. 

У нинішній Україні, згідно з даними різних досліджень, до категорії віруючих відносять себе 60–

80% населення. Особливо помітним є звернення до релігії серед молоді. Це пов`язано з тим, що в неї 

відбувається процес становлення орієнтацій. Сучасні молоді люди поставлені в екстремальні умови: 

зміни в соціально-економічних, політичних відносинах супроводжуються кризою в духовній сфері. 

Вони самі змушені вирішувати, що для них являється більш цінним: відхиляти вже існуючі моральні 

норми чи інтегруватись в нові. Сьогодні простежується тенденція розуміння, особливо віруючою 

молоддю, основ релігійної поведінки залежно від конфесійних вимог (відчутним є намагання пояснити, 

виходячи з основних догматів своєї релігії, правомірність та потребу відвідування релігійних служб, 

зібрань тощо). Це дає підставу припустити, що саме серед віруючої молоді поширюється тенденція 

самоідентифікації не лише на підставі зовнішніх релігійних чинників, як це було раніше, але й за 

внутрішніми потребами – розуміння сутності тих чи інших ритуалів, культів та обрядів. 

Характерно, що молодь, яка є членом релігійних організацій, окрім відвідування релігійних 

богослужінь або зібрань, досить часто залучається до їх діяльності, яка спрямована переважно на 

допомогу знедоленим прошаркам суспільства – бідним, бездоглядним. Молоді люди працюють у 

реабілітаційних центрах, що належать релігійним організаціям. У таких центрах ведеться робота з 

наркоманами, з колишніми алкоголіками, з людьми, які потрапили у «глухий кут» і не знаходили 

виходу, потрапили в рабство, залежність. Молодь новітніх релігій досить активно займається також 

проповідницькою та місіонерською діяльністю. Члени громад здійснюють поїздки у релігійні табори як 

в межах країни, так і за кордоном. Це приваблює молодь, бо є нагода поїхати за кордон і познайомитися 

з різними людьми. Такі заходи виконують як освітянську функцію, так і обмін між різними релігійними 

громадами, вплив котрих у нашому суспільстві досить істотний через їх „прогресивність‖. Саме тому 

нас зацікавила проблема прихильності молоді до релігії, її впливу на формування особистості молодої 
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людини, особливо те, як сьогодні релігія виступає в якості етнокультурного ідентифікатора, елемента 

національної культури, традицій, звичаїв, як аспект наступності поколінь, поваги до старших. 

Помітно, що релігійна ідентичність змінюється, і, зокрема, у Прикарпатському регіоні ці 

процеси безумовно є специфічними. Для того, щоб зрозуміти суть цих змін нами було проведено 

соціологічне дослідження студентської та учнівської молоді Івано-Франківської області протягом 

2006–2008 років, яке показало динаміку зміни відношення до релігії. 

Вивчення релігійних ідентифікацій має значення для вироблення ставлення до релігії, 

релігійної політики та її реалізації у житті по утвердженню моралі і духовності. Стан релігійності ми 

розглядаємо як стійку систему релігійних ознак індивіда, групи, населення. Якщо її розглядати у 

динаміці, то треба відмітити про перехід її з одного стану в інший. Вивчаючи стан релігійності серед 

молоді Прикарпаття, ми в якості критерію релігійності фіксували ознаки свідомості молоді, 

поведінки, включення її в релігійні відносини. 

Загальною ознакою релігійної свідомості є релігійна віра, тобто знання і прийняття релігійних 

ідей, понять, уявлень, догматів, упевненість в існуванні Бога, віра у Бога, Христа, Трійцю, віра в 

безсмертя душі, кінець світу, друге пришестя Христа і т.д. 

Релігійний мотив є важливим моментом для вивчення релігійної свідомості, що передбачає 

релігійну потребу, віру, ідею, почуття і побуджує до релігійної поведінки. Це свого роду показник 

релігійної свідомості. 

 Важливим є визначення місця релігійних мотивів у системі мотивації поведінки. Релігійна 

поведінка – це сукупність дій індивіда, групи, які реалізують релігійні приписи, програми, норми, вчинки, 

тобто відвідування богослужінь, участь в них, виконання релігійних обрядів, святкування релігійних свят, 

здійснення культових дій в домашніх умовах і т. д. Тобто це є реалізація культової релігійної поведінки. 

Наше завдання полягає у тому, щоб з`ясувати, яке місце в житті молодої людини посідає релігія, 

релігійні практики, виявити рівень її релігійної освіченості. Івано-Франківським відділенням 

соціологічної асоціації України було проведено соціологічне опитування студентської та учнівської 

молоді Івано-Франківської області. Було опитано 750 респондентів. Це студенти Прикарпатського 

університету, Державного медичного університету та Національного технічного університету нафти і 

газу, а також учні Аграрного та Медичного коледжу, Прикарпатського військово-спортивного ліцею та 

ряду загальноосвітніх шкіл області. Предмет дослідження – релігійність та рівень релігійної освіченості 

студентської та учнівської молоді. Вибірка була представницькою, відображала структуру студентської 

та учнівської молоді денного навчання Івано-Франківської області в віці від 14 до 28 років. 

Структура вибірки за типами навчальних закладів виглядає наступним чином: 35% – учні шкіл, 

ліцеїв, 25% – технікумів, коледжів, 40% – студенти вузів. Вікова категорія опитаних від 14 до 23 

років, 47,8% – особи чоловічої і 52,2% – жіночої статі. 

На початку опитування ми намагалися вияснити думку респондентів щодо того як відбувається 

в Україні релігійне відродження серед населення. 29% опитуваних відповіли, що воно є помітним; 

24% – відбувається зростання тільки формального інтересу до релігії; 15% – вважають, що ніякого 

релігійного відродження не спостерігається; 2,5% питанням релігійного відродження не цікавляться; 

24% вибрали варіант важко сказати і 3% – не знаю. 

Запитання нашої анкети стосувались того, яку роль відіграє релігія та церква в духовному житті 

української нації та нашої країни. 60% вважає, що церква та релігія відіграє значну роль в зміцненні 

традицій та моралі в українському суспільстві; 30,5% – вказали на незначну її роль; 2,5% – ніякої 

ролі, 6,5% – не цікавляться цими питаннями або їм важко відповісти. 

Стосовно впливу релігії та церкви на формування сучасної української нації, відповіді 

розподілилися таким чином: 18% – дуже позитивно; 48% – в основному позитивно; 15% – в 

основному негативно; 2,5% – ніяк не впливає; 23% – могла б впливати позитивно, але заважають 

релігійні розколи; 10,5% – важко сказати, або не цікавляться цим питанням. 

Щодо ролі релігійних організацій в духовному та суспільному житті країни, ми отримали такі 

результати: 41,5% – респондентів вважають, що вони повинні задовольняти релігійні потреби 

віруючих; 32% – займатися духовно-моральною сферою життя особи та суспільства; 27% –

відігравати активну роль; 4% – їхня діяльність повинна бути строго обмежена. 

Цікаво було вивчати те, як молоді люди оцінюють стан із свободою віросповідання в Україні. 

Відповіді розподілилися так: 47% вважають, що цей стан є дуже добрий – віруючі мають всі права 

для задоволення своїх релігійних потреб; 42% – як добрий – віруючі мають права, але на практиці 

вони виконуються неповністю; 2,5% – як поганий, тобто недостатньо прав для віросповідання і 8% – 

відмітили, що не цікавляться цим питанням і їм важко на нього відповісти. 
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Наступне питання анкети стосувалося того, яке місце в проведенні молоддю вільного часу займає 

релігія, релігійні практики. Респондентам було запропоновано вибрати кілька варіантів відповідей. 

Найбільший відсоток – 81 – вибрали спілкування з друзями, 56% – проводять вільний час слухаючи 

музику, 33% – читають художню літературу, 27% – заходять до храму, відвідують релігійні зібрання, 25% 

– займаються самоосвітою, 13% – читають релігійну літературу, 1% – відвідують політичні масові заходи 

і 14% – займаються спортом, малюють, відвідують кінотеатри, музичні гуртки і т. д. Отримані результати 

(це 40%) підтверджують, що релігія займає досить значну частину вільного часу молодих людей. 

Вивчення впливів на вибір молодими людьми майбутньої професії та до чиїх думок вони 

схильні прислухатися при вирішенні важливих життєвих кроків, найбільший відсоток при відповідях 

респондентів займають батьки та члени сім`ї (49.8%), 11,5% – ровесники та друзі, 10% – кохана 

людина, 5,1% – релігійні авторитети та священнослужителі, 4,8% – вчителі. Тільки 17,9% – у виборі 

майбутньої професії та у вирішенні життєвих проблем керуються власною точкою зору. 

Оцінка рівня власної релігійної освіченості респондентів має такий вигляд: 56,8% оцінюють 

рівень власної обізнаності у релігії як середній; 21,9% вважають його низьким. І тільки 2,7% 

оцінюють рівень власної релігійної освіченості як високий. 23,3% опитаних не дали відповіді або 

вибрали варіант „важко відповісти‖. 

Таким чином, згідно результатів опитування можемо зробити висновок, що більша половина 

респондентів мають достатню обізнаність у питаннях релігії та віри. Освіченість у релігійних 

питаннях передбачає, в свою чергу, читання релігійної літератури, відвідування храмів і релігійних 

зібрань, участь в обрядах, знання історії та географії релігій. Цей показник свідчить, що на відміну 

від європейських країн, де спостерігається поступовий розвиток секулярних процесів у суспільстві, в 

Україні, а саме в західному регіоні простежується постійна прихильність до релігії, а також повна 

обізнаність у її проблемах. Релігія продовжує посідати чільне місце в житті молодої людини, має 

вагомий вплив на формування її світоглядних орієнтирів, допомагає у різних життєвих ситуаціях. 

Прикарпатський регіон представлений різноманітними релігійними напрямами, в якому релігія, 

зокрема, Українська греко-католицька церква, протягом тривалого часу зберігала традиції, 

виконувала консолідуючу та інтегруючу роль. Про це свідчить і наступне запитання нашої анкети, 

яке стосується того, як часто молоді люди відвідують храми. Відповіді ми отримали такі: 93% – 

відвідують храми, а 7% – не відвідують. Частота відвідування ними храмів має наступний вигляд: 

35% – один раз на тиждень і частіше; 34% – тільки по великих релігійних святах; 25% – кілька разів 

на місяць; 3% – практично не відвідують, моляться дома і 1% – по мірі можливості.  

Наступні запитання анкети стосувалися безпосередньо релігійних ідентифікацій і практик. Саме 

відвідування релігійних служб, зібрань, богослужінь є одним із видів релігійних практик і критеріїв 

релігійного світогляду респондентів. Результати опитування свідчать, що 95% респондентів 

ідентифікують себе як віруючі, 1% – як невіруючі і 4% вибрали варіант важко відповісти однозначно.  

На запитання анкети стосовно того, чи ідентифікують себе молоді люди з приналежністю до 

релігійної громади та конфесії, ми отримали такі результати: 48% опитаних, що відносять себе до 

релігійної громади, тоді як до релігійної конфесії – 74%; 38% – до релігійної громади не належать і 13,5% 

– не визнають конфесійної належності, 21% – вибрали варіант «важко відповісти». Цікавим є той факт, 

що ті респонденти, які визнають свою приналежність до певної релігійної громади, частіше відвідують 

релігійні храми чи зібрання ніж ті, що ідентифікують себе з певною релігійною конфесією. 

Треба зауважити, що деякі респонденти не вказали на належність до релігійної громади, а 

тільки на певну релігійну конфесію, з якою себе ідентифікують. 63% – вважають, що вони належать 

до УГКЦ; 11% – УПЦ КП; 9% – УАПЦ; 4% – римо-католицька церква; по 1,7% УПЦ МП і 

Євангельські християни баптисти; 4% - відмовилися давати відповіді. 

Далі респондентам було запропоновано вибрати одне із суджень, яке є найбільш близьким до 

їхнього розуміння Бога. 84% вважають, що Бог є началом всього, єдиний в трьох особах – Отця, 

Сина, і Святого Духа; 67% респондентів відповіли, що можуть мати особисті стосунки з Богом, 1% – 

Бог є начало, Дух, але не особистість і 9% – не могли дати ствердної чіткої відповіді. 

Також ми намагалися з‘ясувати думку молоді відносно взаємозв`язку між релігійною та світською 

освітою, чи доцільним є викладання в світських закладах дисциплін релігієзнавчого характеру. Відповіді 

розподілились таким чином: на взаємозв`язок між релігійною та світською освітою вказали 20,5% молодих 

людей; 26,3% – вважають, що цей зв`язок існує до певної міри; 26,1% – відмічають наявність такого зв`язку, 

але зазначають при цьому, що він є незначним; 6,8% опитаних вважають, що він взагалі відсутній. 

Серед тих респондентів, які визнають такий взаємозв`язок, ми спробували з`ясувати те, в чому 

він, на їхню думку, проявляється. Відповіді ми отримали такі: 57,7% вказують на близькість 

моральних засад і цілей виховання; 30,9% – в підходах до формування світоглядних орієнтирів; 6,3% 
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– в схожості методики викладання; 5% визнають існування такого взаємозв`язку і разом з тим не 

знають в чому він проявляється. 41,3% вважає, що викладання в світських закладах освіти дисциплін 

релігієзнавчого характеру є обов`язковим; 52,2% – таке викладання повинно відбуватися за правом 

вільного вибору студента, учня; 2,4% висловили думку про те, що таке викладання є необов`язковим і 

3,9% – вибрали варіант „важко сказати ‖. 

Отже, наведені факти дають підставу зробити такий висновок, що більший відсоток молодих 

людей вважає освіту та релігію схожими та пов`язаними між собою моральним впливом на формування 

світоглядних орієнтацій особистості молодої людини. Це підтверджується і тим, що більше 90% 

опитаних стверджують про доречність викладання в світських закладах дисциплін релігієзнавчого 

характеру якщо не в обов`язковому порядку, то за правом вільного вибору. Релігія, на їхню думку, 

виступає моральним стабілізатором суспільного життя, бо більшість релігійних систем спрямовують 

виховання на подолання притаманного людині егоїзму, і ті цінності, які релігія намагається прищепити, 

значною мірою збігаються зі світськими суспільними потребами і вимогами. Наприклад, це повага до 

близьких, співчуття, взаємодопомога, гуманізм, недопущення насильства і злочинів. 

Слід відмітити, що у Прикарпатському регіоні склались такі релігійні типологічні схеми. 

Значна частина молоді (77%) є релігійною, частина (18%) на рівні релігійності і нерелігійності, а 

також частина (5%), яка не має властивостей релігійної свідомості, віри і тільки проявляє деякі 

ознаки релігійної поведінки, тобто бере участь у деяких ритуалах і відвідує церкву по святкових днях, 

з метою спілкування і т. д. Тобто, частина молоді не вважає себе релігійною, і в той же час не 

являється нерелігійною в повній мірі, бо хоч частково є включеною у функціонування релігійної 

системи. Разом з тим, треба вказати і на те, що спостерігається різна ступінь релігійності, але більша 

частина молоді Прикарпаття все ж таки вважає себе віруючою. 
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Religion end religious practices of youth Pricarpatya 

Analysis of influence of religion and education on formation of outlook of youth in Prykarpatya region 

is made in the article. According to the poll, religion takes an important place in spiritual and moral sphere of 

life of a human-being find society. The poll has been made and it showed a high proof of religious 

identification and religious practice. Young generation considers nyfіn studying subjects of religion is 
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У статті досліджуються проблеми морального та духовного розвитку особистості у 

сучасному українському суспільстві. 
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Актуальність дослідження. Проблема духовності є однією з найважливіших і актуальних питань 

сьогодення. Актуальність духовного особливо глибоко проявляється у перехідні періоди розвитку 

суспільства, коли попередні засади людської життєдіяльності значною мірою вичерпують себе. 

Нині українське суспільство перебуває у пошуках шляхів подолання кризи, що охопила всі 

сфери життєдіяльності – економічну, політичну та духовну. Її ознаками є процес втрати громадянами 

України духовних орієнтирів, дезінтеграція ціннісних систем особистості, нездатність індивідів до 

самопізнання, самоорганізації, відсутність потреби у саморозвитку, самовдосконаленні. Будь-які 

зміни – соціальні, економічні, політичні, культурні пов‘язані зі змінами самої людини. Творячи себе 

або спотворюючи, людина так само перетворює світ чи спотворює його. Опанування людиною своєї 

волі, свободи, усвідомлення гуманістичних цінностей та ідеалів – процес, який безпосередньо 

пов‘язаний з проблемою духовності, духовного розвитку. 

Таким чином, дослідження проблеми духовності є на сьогодні надзвичайно актуальним. Окрім 

того, нагальною є потреба знайти нову модель стабільності та визначити шляхи виходу з кризи. 

Необхідно усвідомити, що для поліпшення свого життя людина, насамперед, сама має стати 

досконалішою духовно. Отже, апріорним є духовний світ особистості. 

Сучасний український філософ, культуролог С.Б.Кримський дає таке визначення духовності 

людини: ‖Духовність – це здатність переводити (трансформувати) універсум зовнішнього буття у 

внутрішній світ особистості на етнічній основі, здатність створювати той внутрішній світ, завдяки 

якому реалізується собітотожність людини, її свобода від жорсткої залежності перед ситуаціями, що 

постійно змінюються. Духовність, врешті-решт, приводить до своєрідної смислової космогонії, 

поєднання образу світу з моральними основами особистості‖ [3, с. 23]. 

Метою даної статті є: розгляд духовного світу; особистості у період трансформаційних процесів 

Основні завдання: 
1. визначити роль духовної культури у розвитку особистості; 

2. виділити основні негативні тенденції і їх вплив на духовність українсців; 

3. визначити шляхи виходу з духовної кризи особистості і суспільства в цілому. 

Рівень розробки проблеми. Проблема духовності, вихованості високої культури особистості посіли 

основне місце у різних галузях знань, у доробках відомих зарубіжних і вітчизняних соціологів, філософів, 

які присвятили чимало своїх праць вивченню внутрішнього духовного світу людини. Цією проблемою 

займалися І.Конт, Г.Сковорода, В.Соловйов, С.Франк, Е.Фром, К.Юнг, С.Кримський, О.Злобіна та ін. 

Проблема духовного розвитку особистості вічна. Прагнення людини до самовдосконалення є 

природним почуттям. Рівень і якість духовного розвитку особистості можна визначити лише, беручи 

до уваги ту внутрішню роботу, яку вона здійснює для збагачення свого духовного світу. Якщо 

людина не прагне внутрішнього самовдосконалення, то вона духовно деградує. Духовне життя 

людини – це постійна праця, невпинна творчість, спрямована на самовдосконалення. 

Нині людина, як ніколи раніше, почувається вільною. Вона вільна саме тому, що немає твердих основ, 

знехтувані цінності, панує хаос. Та попри все, перед людиною постає широке поле вибору. Вона може 

обирати шляхи свого розвитку, організовувати нове світобачення. За цих обставин саме людина набуває 

особливої значущості й цінності, оскільки від неї залежить не лише її життя, але й життя а priori [1, с. 16]. 

У нинішніх умовах катастрофічно змінюються ціннісні орієнтації сучасної людини від загально 

гуманістичних до меркантильних, прагматичних, втрачаються такі цінності як добро, краса, любов, 

людська гідність тощо. Нині серед молоді домінує неприхована антигромадська, антигуманна 

позиція. Вражені вірусом бездуховності та споживацтва, прагнення збагатитися за рахунок інших, 

значна частина молодих людей втратила внутрішні моральні гальма і часто керується психологією 

руйнівника. Все це породжується зубожінням великих мас населення, зростаючою інфляцією, кризою 

управлінських структур на всіх рівнях, відсутністю чіткої соціальної політики і т.п. 

Відчуження особи від моралі в даному випадку проявляється в тому, що моральні 

взаємовідносини між людьми носять чисто діловий, комерційний характер, який позбавлений справді 

людського, гуманістичного змісту. У сфері духовного життя суспільства до числа наслідків 

відчуження можна віднести значну невідповідність між проповідуваними ідеалами і реальністю, що 

підриває всю систему традиційних цінностей і провокує незадоволення людей своїм життям та страх 

перед майбутнім. У задоволенні потреб серед молоді вже функціонує певний алгоритм поведінки, яка 

не завжди усвідомлюється у відповідності з вимогами соціуму та створює перешкоди процесам 

реалізації невичерпного духовно-творчого потенціалу особистості. 

Які ж причини такого стану? Соціальна практика свідчить, що в періоди радикальних змін 

суспільного ладу та типу державного устрою, орієнтацій і соціально-політичних цінностей молодь, в 

силу притаманних їй демографічних і соціально-психологічних якостей, по-своєму реагує на ці 
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процеси. По-перше, вона рішуче піддає радикальній переоцінці традиції, звичаї, цінності та 

прагнення старших поколінь, швидше й легше відмовляється від ‖соціальних вад‖ минулого, здатна 

швидше сприймати нові лозунги і зміни; по-друге, криза суспільства і влади, докорінний злам 

соціальних структур, базових відносин, втрата ціннісних орієнтацій, що характерні для перехідного 

періоду, можуть мати своїм наслідком незадоволення молоді, розчарування й недовіру до політико-

владних структур та інститутів влади і, врешті, до самої політичної діяльності. 

Як ми бачимо, багато складних і невирішених проблем постає перед людиною. Який вихід 

можна знайти з цієї складної ситуації, в якій нині опинилося українське суспільство? Чи можемо ми 

сподіватися на ефективні зміни? Щоб отримати позитивні відповіді на ці питання, необхідно більше 

дбати про духовне відродження особистості. 

Роздуми над минулим, осмислення сьогоднішніх реалій дають впевненість у тому, що саме 

людина, яка перебуває у стані постійної внутрішньої боротьби, очищення своєї совісті від облудних 

нашарувань, у пошуку справжнього смислу свого життя, здатна долати труднощі і перешкоди, які 

виникають у процесі її розвитку, може забезпечити свій добробут і благополуччя. Ця впевненість 

допоможе вижити. Індивід повинен присвятити своє життя служінню істини, добру і справедливості 

й тим самим сприяти піднесенню людської духовності. 

Чи прогресує людська духовність? Щоб відповісти на це питання не слід визначати людську 

духовність передусім через економічний базис, виділяти економічну сферу як таку, що домінує над всіма 

іншими. Адже людина, як справедливо зауважував М.О.Бердяєв, не є істотою лише економічною, не 

меншою мірою вона політична, моральна, духовна, а економіка – це засіб до її життя, а не її кінцева мета. 

Духовності не можна навчити, вона формується у процесі активної життєдіяльності, під 

впливом відповідних норм поведінки людей у ситуаціях, що спонукають до певного вибору, при 

оволодінні культурою, під час роздумів, самовдосконалення. Отже, духовність – це складний 

комплекс якостей людини, що не вичерпуються знаннями, а виявляються у стосунках з іншими 

людьми, самооцінці, при виборі форм поведінки тощо. 

Оскільки людська духовність органічно пов‘язана з життям суспільства, то важливо передусім 

з‘ясувати, чи відбувається прогрес суспільства в цілому. Англійський економіст Тюрго так уявляв 

прогрес: ‖Вся маса людського роду, переживаючи поперемінно спокій і тривоги, щасливі часи і періоди 

бідувань, завжди прямує, хоча і повільними кроками, до дедалі більшої досконалості‖ [4, с. 52]. 

Для з‘ясування сутності духовного прогресу людини важливо впевнитися у тому, що прогрес є 

необхідною умовою людського існування. Еріх Фромм дає цікаву аргументацію з цього приводу. У своїй 

праці ‖Духовна сутність людини‖ він стверджує, що прогрес – це олюднення людини, заявляючи, що ‖цей 

процес продовжуватиметься доти, поки людина не досягне своєї кінцевої мети – стати повністю 

олюдненою, доки вона не стане цілком єдиною зі світом… Якщо ж людина шукає розв‘язання своїх 

проблем на регресивному шляху, то це неминуче приведе її до повної втрати людської подоби ‖ [5, с. 89]. 

Одним з найповніших виявів людської духовності є розвиток науки, який породжує проблему, 

про яку чітко сказав видатний німецький письменник Б.Брехт. Звертаючись до вчених, він писав: ‖З 

часом вам, мабуть, пощастить відкрити все, що можна відкрити, але ваше просування в науці буде 

лише віддаленням від людства. І безодня між вами і людством може виявитися настільки величезною, 

що одного прекрасного дня ваш поклик торжества, що засвідчуватиме нове відкриття, буде 

зустрінутий загальним зойком жаху‖ [2, с. 160]. Тут мова йде про підпорядкування розвитку науки 

прогресивним цілям усього людства. 

Феномен духовності реалізується в процесі самопізнання індивіда. У цьому процесі 

розкривається вся сутність людини. Сучасна гуманітарна наука говорить про те, що якраз духовність 

робить людину людиною. Якщо індивід відмовляється від своєї людської сутності, від своєї 

духовності, забуття людиною самої себе, зникнення духовності у масовому масштабі призводить до 

загальнокультурної кризи людства. Тому велике значення у житті кожного народу має духовна, 

культурна спадщина. Відомий французький письменник і філософ Альбер Камю дуже влучно сказав, 

що немає культури без спадщини, як життя без дихання. 

Людина черпає свою духовність з культури, яка є джерелом її духовності. Культура є 

транслятором духовних досягнень попередніх поколінь і засобом їх відтворення у кожному зокрема. 

Отже, сутність культури полягає у її індивідуальному відтворенні, а сутність людської духовності – в 

індивідуальному сприйнятті і примноженні культурних надбань людства. 

Сьогодні спостерігається процес перенесення на український грунт гірших зразків західної 

‖масової‖ культури, яка не сприяє розвитку духовності, а навпаки – формує і утверджує бездуховність, 

особливо у молодіжному середовищі. І якщо перше веде до самоізоляції, своєрідного хуторянства у сфері 

культури, то друге – до застою, а потім до деформації як у духовній так і в соціально-політичній сферах. 
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Духовність не може мати вимірів, які застосовуються щодо матеріальних багатств, визначення 

ефективності виробничої праці тощо. Тому за умов становлення нових економічних відносин духовні 

цінності мають перебувати під опікою держави, суспільства в цілому. Культура потребує державних 

дотацій, меценатства, пожертвувань; вона не може існувати на комерційній основі. 

Коли занепадає духовність, як наслідок, занепадають усі сфери людського життя, і це, на 

превеликий жаль, ми бачимо з власного досвіду. Духовність особистості – це її невтомна праця з 

метою внутрішнього самовдосконалення, це дисципліна й вибір того, що допоможе спасти душу, не 

вбити в собі людину, тобто, це самодисципліна й сувора вимогливість до себе. 

Підсумовуючи все викладене вище, необхідно ще раз наголосити, що проблема духовного 

розвитку особистості в Україні на зламі століть не втратила своєї актуальності, а набула ще й нових 

рис та особливостей, що зумовлені часом та сучасним розвитком суспільства. 

Україна – це держава, яка повинна стати взірцем для всього світу щодо духовного розвитку 

нації. Беручи до уваги всі трагедії – екологічні, політичні, економічні, соціальні, культурні, духовні, 

український народ має збагатитися мудрістю своїх пророків і навернутися до єдиного цілющого 

джерела – духовності. Це єдиний шлях спасіння, іншого нам не дано. І якщо ми не захочемо ним іти, 

будемо все далі й далі прямувати у безодню бездуховності, аморальності, лицемірства, невігластва, 

смерті як духовної, так і фізичної. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

Проблема даного дослідження полягає в існуванні тісної взаємодії між наукою і суспільством, 

адже процес наукового пізнання зумовлений не лише особливостями об’єкта, що вивчається, а й 

численними факторами соціокультурного характеру. Завдання, які ставить суспільство перед 

наукою, ставлення до науки і створені для неї умови, можливості реалізації досягнень науки – все це 

залежить від досягнутого етапу суспільного розвитку, характерних для нього засобів виробництва і 

виробничих відносин. 

Ключові слова: наука, знання, соціальний інститут, соціокультурний феномен, 

соціокультурний аналіз, парадигма, бібліометричні дані. 

 

Зростаюча роль науки в розвитку продуктивних сил всього суспільства, науково-технічний 

прогрес, що перетворив науку в масову професію і викликав швидкий ріст витрат на її потреби, 

актуалізують дослідження впливу соціальних трансформацій у суспільстві на процес наукової 

діяльності та аналіз науки як впливового соціального інституту. 
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Актуальність дослідження науки як соціокультурного феномена полягає в потребі створення 

структурно багатої і емпірично обґрунтованої її моделі, яка б могла стати надійною основою для прийняття 

ефективних управлінських рішень, оптимізації її розвитку відповідно до потреб і можливостей суспільства. 

Мета даної статті полягає у концептуалізації феномена науки і розробці ефективного підходу 

до аналізу особливостей формування науково-технологічної сфери в Україні в процесі 

соціокультурних трансформацій. 

Соціокультурний аналіз науки досить активно здійснювався багатьма науковцями, які 

представляють різні галузі науки. Теоретичні основи дослідження науки як соціального інституту 

закладено в роботах соціологів і філософів науки (Р. Мертон, Н. Сторер, М. Малкей, Е. Гуссерль,  

К. Поппер, Т. Кун та інші), котрі вказували на важливість дослідження взаємовідносин науки і 

суспільства як суттєвого фактору подальшого соціокультурного розвитку сучасної цивілізації. 

Дослідження людського та ціннісного виміру науки містяться у працях Л. Оріоля, А. Терехова, 

В. Онопрієнко, Г. Несветайлова, Л. Гохберга, О. Шувалової, М. Марчука, Р. Нугаєва, В. Гаврилюка, 

В. Омельченко, А. Наумовця, П. Дуліна та інших. Пошук шляхів вирішення проблем української 

науки здійснюється у публікаціях В. Локтєва, О. Созінова, С. Підгорецької, Б. Маліцького, І. Булкіна, 

О. Бахонського, Ю. Гончарова, В. Денисюка, В. Пилипенка та інших. 

Сучасний науково-технічний прогрес, формування інформаційного суспільства та процеси 

глобалізації перетворили наукові знання на головну рушійну силу суспільного поступу. Сьогодні 

інтелектуальний капітал, інноваційні наукові дослідження – це найважливіший ресурс нації, здатний 

забезпечити її майбутнє. 

Саме наука є основою технологічної могутності, стійкого економічного розвитку, духовного і 

матеріального добробуту. Мова йде про весь спектр наук – соціальних, гуманітарних, математичних, 

природничих і технічних, оскільки міцний науковий фундамент необхідний як для виробничих технологій, 

виробництва і поширення інформації, державного і корпоративного рівня управління, так і для виховання, 

освіти нових поколінь, вирішення соціальних завдань, проблем оборони і культури [11, с. 6]. 

В Україні, як і в інших державах на теренах колишнього СРСР, протягом останнього десятиріччя 

минулого століття тривав складний процес інституційних структурних і когнітивних змін у 

сформованій за радянські часи державно-адміністративній, специфічно організованій науковій системі. 

Становлення нової наукової системи, що організується та фінансується в суверенній державі, в умовах 

переходу до ринкової економіки та демократичних принципів керування відбувається повільно. 

Фактори, які гальмували цей процес у минулому, умовно можна поділити на три групи: 

– Чинники, викликані історично зумовленим відставанням нашої країни від розвитку країн 

Європи, у тому числі пізнім звільненням від феодалізму. Оцінюючи історичні фактори, які 

мали вплив на розвиток науки в Україні, не слід забувати про масові втрати людей у Першій 

світовій і громадянських війнах, у Великій Вітчизняній війні, про людські втрати за часів 

сталінських репресій та голодоморів. 

– Чинники пов‘язані з організацією науки в країні. Потужний імпульс розвиток науки 

отримав у радянський період. З 20-х років ХХ століття почалося активне формування 

вузівської науки та інститутів Академії наук. Однак обидві системи розвивалися майже 

незалежно. Крім того, існувала структура, через яку фундаментальну науку відгородили 

від виробництва, – прикладні галузеві інститути. Рівень фінансування вітчизняної науки 

ніколи не був навіть наближеним до західного. 

– Чинники, пов‘язані з формуванням як особистості наукового працівника, так і наукового 

співтовариства в цілому (репресії, еміграція, ідеологічний тиск тощо). 

Аналіз процесів трансформації науково-технологічної сфери України за часи її незалежності 

дозволяє виділити певні вагомі соціально-економічні та інші умови, які найбільше відображаються на 

сучасному етапі науки і визначають можливість її впливу на економічний розвиток та розв‘язання 

проблем державотворення. 

По-перше, це стосується умов трансформації науки України з регіональної у самостійну 

національну наукову систему. Слід зауважити, що на початку незалежності України її наукова 

система, незважаючи на наявність у ній відомих наукових шкіл, видатних учених і наукових 

досягнень, мала яскраво виражений регіональний характер, а в деяких галузях і периферійний. 

Лише третина науково-технічного потенціалу України використовувалася безпосередньо в її 

інтересах. Обсяг фундаментальних досліджень складав всього 8–9%, а переважна більшість прикладних 

досліджень та розробок направлялася на забезпечення потреб військово-промислового комплексу. Все це 

не сприяло швидкій перебудові національної економіки, її якнайшвидшому становленню та розвитку. 
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По-друге, загострення соціально-економічних проблем, викликане об‘єктивними труднощами 

перехідного періоду, а також серйозними прорахунками у визначенні моделі трансформаційних процесів, 

поступово усунуло науку із кола державних пріоритетів, що, в свою чергу, призвело до багаторазового 

скорочення інвестицій в науково-технологічний розвиток і втрати інноваційної активності економіки. 

По-третє, зміна геополітичних завдань держави, конверсія військово-промислового комплексу, 

нова оборонна доктрина України сприяли зміні мотивації та скороченню обсягів фінансування 

досліджень і розробок військового призначення. Внаслідок цього загальна чисельність науковців за 

останні десять років скоротилася вдвічі, а фінансування – майже в десять разів. Відповідно зменшилися 

основні показники діяльності української науки – кількість публікацій, патентів, виконуваних тем і 

проектів, впроваджених інновацій. Частина наукової еліти емігрувала до країн з більш привабливими 

умовами для науково-технічної діяльності, насамперед до Росії, США, Німеччини та Ізраїлю. 

По-четверте, наукова система України початково була занадто зорієнтована на держбюджетну 

фінансову підтримку. Фундаментальні та прикладні дослідження були відокремленими від реальних 

потреб економіки, а наукова система в цілому та окремі наукові колективи зокрема втрачали 

здатність до об‘єктивної самооцінки. Це спричинило зниження конкурентного рівня розробок і, 

безумовно, вплинуло на рівень конкурентноздатності української продукції. 

По-п‘яте, витіснення науки із кола державних пріоритетів мало своїм наслідком цілий комплекс 

соціальних негараздів, найбільш серйозним з яких стало падіння престижу науки як привабливого 

перспективного виду діяльності, особливо для талановитої молоді. Це становить найбільшу загрозу 

для вітчизняного наукового потенціалу, оскільки безпосередньо впливає на умови збереження 

наукових шкіл, тенденції виходу працівників зі сфери науково-технологічної діяльності та 

можливості ефективного оновлення наукового персоналу. 

Академік В.М. Локтєв серед чинників, що гальмують науковий поступ України, виокремлює повну 

відсутність вітчизняної високотехнологічної промисловості, яка за нормальних умов є найбільшим 

„резервом‖, що поглинає випускників ВНЗ й аспірантури. Вказує також на значний дисбаланс наукових 

поколінь: дуже малою є частка висококваліфікованих фахівців віком 30–45 років, які завжди були 

основними виробниками і носіями нових знань, особливо у природничих науках [5, с. 5–6 ]. 

До особливостей сучасної науки належить генерування не тільки нового знання, але й нових 

технологій. Сучасна наука, на відміну від попередніх епох, здійснює вплив більшою мірною на 

технічне оснащення і майже зовсім не впливає на соціокультурний розвиток. Інноваційна система, що 

забезпечує технологічний прогрес, слугує втіленню досягнень науки у виробництві. Вона залежить 

від стану всієї економіки, розвитку ринкових механізмів, створення ринку нових технологій тощо. 

Однак, саме по собі формування такої системи неможливе без участі держави, яка створює правові, 

організаційні, економічні та інші основи цієї системи. 

Сьогодні вирішальне значення у прискореному виході вітчизняної науки на новий рубіж має 

трансформація взаємовідносин між державою та наукою. Протягом останніх років в Україні наука 

розглядалася як декоративна оздоба суспільного життя, влада постійно декларувала свою 

прихильність до неї, але насправді остання фінансувалася за залишковим принципом і ніколи не була 

пріоритетом у політиці української влади. 

Держава по відношенню до науки виступає в ряді іпостасей: 

– як законодавець, що встановлює фундаментальні правові основи функціонування 

суспільства загалом і науково-технічної сфери зокрема; 

– як одне із основних джерел фінансування наукових досліджень і розробок; 

– як масовий споживач нової технічної продукції, військової і цивільної; 

–  як суб‘єкт науково-технічної діяльності; 

–  як координатор спільних дій по розвитку національного науково-технічного потенціалу в 

цілому; 

–  як політична сила, що здатна значною мірою визначити ставлення громадськості до 

проблем розвитку науки і техніки, забезпечити підтримку, але в той же час здатна 

підкорити науку своїм інтересам, які не завжди адекватно відображають об‘єктивні 

інтереси суспільства [1, с. 24–25]. 

Функції держави відносно науки не обмежуються переліченими вище, адже функції державної 

системи планування наукової діяльності пов‘язані зі всіма сторонами суспільного життя і будь-яка 

дія держави, прямо чи посередньо пов‘язана з наукою, здійснює на неї відповідний вплив. Це 

потрібно розуміти і завжди враховувати при реалізації державою своїх завдань і завдань суспільства. 

Досвід країн, які змогли за короткий час досягти сучасних стандартів соціально-економічного 

розвитку, свідчить, що у їхній стратегії неодмінними складовими були активна державна підтримка науки 
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(на неї виділялося не менше 3 % від ВНП) і прийняття законодавства, яке всіляко сприяло залученню 

інвестицій у вітчизняну науку та прискоренню впровадження її досягнень у виробництво [10, с. 5]. 

В Україні, не зважаючи на зміну поколінь владної еліти, ставлення до науки не змінюється. 

Вона і далі, перебуваючи у становищі безправної служниці, не робить рішучих кроків на шляху до 

власної самоорганізації, а втрачає всі свої сили на збереження того стану, який є. 

Вирішення такого стану справ у взаємодії науки і держави можливе лише тоді, коли влада і 

наука чітко визначать пріоритети і напрями розвитку наукових досліджень, забезпечать необхідну 

фінансову підтримку, посприяють оновленню обладнання у дослідних інститутах шляхом 

використання приватного капіталу. Важливе також обмеження прямого втручання влади в управління 

державою, коли керівництво НДІ та ВНЗ призначається „зверху‖. 

На сьогодні місце країни визначається якістю технологій, ступенем використання науки і техніки 

у виробництві. Та держава, яка широко впроваджує у матеріальне і нематеріальне виробництво світові 

досягнення науки і техніки, досягає вищого цивілізаційного рівня. Для забезпечення розвитку галузей 

вищих технологічних укладів необхідно активізувати інвестиційну діяльність у країні, ширше залучати 

внутрішні та зовнішні інвестиції для вдосконалення техніки і технології виробництва [7, с. 145]. 

Згідно із Законом України ―Про наукову та науково-технічну діяльність‖[6] передбачалося 

бюджетне фінансування даної сфери у розмірі 1,7 % від обсягу ВВП. Але за 2000–2005 рр. 

фінансування науки з цього джерела коливалося в межах 0,41–0,48 % ВВП, в той час як протягом 

1990-2004 рр. частина витрат на науку становила: у США – 2,5–2,7 % ВВП, в Японії – 2,7–3,1, у 

Фінляндії – 2,0–3,5, в Південній Кореї – 1,8–2,6 % ВВП. 

Наша держава не в змозі сьогодні забезпечити інвестиції в науку на рівні розвинутих країн. 

Наприклад, у 2004 р. витрати на науку становили: у США – понад 300 млрд. дол., в Японії – близько 

120 млрд. дол., у Німеччині – понад 60 млрд. дол., у Фінляндії – понад 5 млрд. дол., тоді як в Україні 

вони ледве вийшли за позначку 1 млрд. дол. [3, с. 46]. 

Від скорочення фінансування і розпаду кадрового потенціалу особливо постраждали галузевий, 

вузівський і заводський сектори науки, які були безпосередньо пов‘язані з розробками нових видів 

техніки, створенням сучасних високих технологій і упровадженням їх у виробництво. 

Зменшилося не лише число науково-дослідних інститутів, проектних і конструкторських 

організацій, але й дослідно-експериментальних баз. Їх кількість скоротилася на 60 %, а решта, в тому 

числі і унікальні, використовуються в ненаукових цілях. Суттєво погіршилося матеріально-технічна 

та інформаційна база науки [12, с. 13]. 

Сьогодні дослідницька діяльність основний потік фінансування отримує з різних фондів, котрі 

фінансують не лише дослідницькі проекти, а й видавничі, в тому числі і наукову періодику, 

проведення симпозіумів, конференцій та інших видів спілкування учених, а також ряд напрямів, 

пов‘язаних з розвитком інфраструктури [2, с. 127]. 

На жаль, слід констатувати, що обсяги фінансування науково-технологічної сфери в Україні 

різного роду фондами підтримки науково-дослідної діяльності з кожним роком знижуються. 

Враховуючи всі джерела, фінансове забезпечення науки значно відстає від того, що діє в Європі, 

США чи Японії (для порівняння вкажемо, що тільки Національний науковий фонд США, аналог 

нашого Державного фонду фундаментальних досліджень, щорічно розподіляє грантів на суму в два 

рази більшу від загального обсягу фінансування науки в Україні). 

Інноваційний розвиток можна визначити як модель економічного зростання, що базується на 

систематичному впровадженні сучасних науково-технічних досягнень та використанні передових 

організаційно-управлінських і виробничих систем, що є необхідною умовою для створення та 

реалізації на світових і національному ринках наукоємних технологій відповідно до умов 

конкурентного середовища [4, с. 39]. 

Взаємовідносини науки і державної влади в сучасному суспільстві відображає факт політизації 

наукових досліджень: підтримка державними структурами окремих наукових галузей, панування одних 

ідеалів науковості та придушення інших галузей наукового знання. Однією з причин відчуження науки 

від держави можна назвати те, що для державних структур наукова істина важлива своєю корисністю в 

певний проміжок часу. З цієї точки зору найбільш цінними є практичні дослідження. 

Наука характеризується проблематичністю, непередбачуваністю її результатів і ніяк не може бути 

постійно прив‘язаною до вимог сьогодення. Іноді неможливо пояснити ті закони, які керують її еволюцією, 

тому складно оцінити про корисність тієї чи іншої дисципліни, того чи іншого наукового дослідження. 

Неефективність науково-технічної політики в Україні, ціленаправленої поведінки держави по 

відношенню до питань, пов‘язаних з наукою і технологією, спричиняє глибоку системну кризу 
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управління, яка виявляється як у нормативно-правовому забезпеченні механізму формування такої 

політики, так і в практичній діяльності органів виконавчої влади щодо її реалізації [8, с. 46]. 

Перший, і найбільш вагомий крок у реформуванні вітчизняної науки більшість науковців бачать у 

кардинальних змінах Національної Академії Наук України. Вони стоять на позиціях збереження під час 

реформування усталеного статусу Академії як провідної наукової організації, що відповідає в країні за 

виконання фундаментальних досліджень, і як головного експерта з питань науково-технічного розвитку. 

Серед основних заходів, спрямованих на досягнення вищої якості організації роботи самих наукових 

установ і поліпшення координаційної діяльності керівних органів НАН України, висувалися такі: 

–  уточнення державного статусу Академії наук, поширивши на неї статус громадської 

організації, що дасть змогу краще узгоджувати особливості НАН України як державної 

організації з її правами самоврядування на засадах „академічної свободи‖; 

–  запровадження функціонального принципу (пізнавально-світоглядна, соціокультурна, 

інноваційно-економічна та інші функції) в основі формування організаційної структури 

НАН України; 

–  законодавча фіксація особливого способу фінансування державою академічної науки і 

прав науковців на інтелектуальну власність; 

–  залучення у ринкові відносини, але не прямо, а опосередковано – через систему 

перерозподілу прибутку, одержуваного від використання її наукового потенціалу і 

конкретних результатів досліджень у комерційній сфері, що передбачає розробку 

організаційно-економічного механізму, який би передбачав створення за участю Академії 

інноваційних структур, наділення інститутів правами видавати ліцензії на використання 

результатів їхньої роботи і технологічної бази тощо; 

–  створення організаційних, фінансових, правових та інших умов, що стимулювали б 

посилення міграції науковців Академії по організаційних структурах, які забезпечують 

різні стадії інноваційного процесу, – від фундаментальних досліджень до розробок та 

їхньої комерційної реалізації, а також у зворотному напрямі; 

–  підпорядкування усієї діяльності науковців, починаючи від академіків і закінчуючи молодими 

дослідниками основній меті – сприяти розвитку й ефективному використанню їхнього творчого 

потенціалу; 

–  реалізація принципу „державна наукова установа‖ у раціональному фінансуванні 

науково-дослідницького процесу. 

– підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються в науку; 

–  якісне оновлення наукових кадрів шляхом підвищення привабливості праці в науці, 

насамперед шляхом матеріальних і моральних стимулів; 

–  генерація й утвердження в науковій спільноті і в суспільстві загалом світогляду, очищеного 

від містичних нашарувань, псевдонаукових і догматичних концепцій [12, с. 21–23]. 

– Беручи до уваги системні виклики перед якими стоїть українська наука можна виокремити 

наступні пріоритети розвитку вітчизняної науки, що сприятимуть входженню останньої в 

світовий науковий простір: 

– визнання інтеграції України до глобальної дослідницької системи центральною задачею 

міжнародної наукової, політичної та економічної спільноти; 

– забезпечення усілякого сприяння вільному руху наукових ідей та дослідників між 

Україною та світом з боку урядів України й інших країн, професійних асоціацій та інших 

наукових спільнот; 

– передача Україні міжнародного досвіду розвитку і організації конкурсної проектно-

орієнтованої системи підтримки досліджень; 

– заохочення або вимагання зустрічного фінансування з боку Уряду України (або інших 

українських джерел) некомерційної наукової діяльності, з метою досягнення фінансового 

паритету та політичної згоди; 

– передача Україні міжнародного досвіду організації науково-дослідних робіт, у тому числі 

законодавства та управління в галузі інтелектуальної власності, а також стандартів прозорості та 

підзвітності; 

– концентрація всіх нових програм на покращанні стану українських університетів – 

інтеграції освіти і науки, оновленні приладів та устаткування, підтримці молодих учених. 

Якщо виконання названих пріоритетних завдань не буде здійснено, то можливість переходу 

економіки України на інноваційний шлях розвитку стане малоймовірною, а науково-технічна сфера 

України продовжуватиме забезпечувати інші високотехнологічні країни висококваліфікованими кадрами 
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та новими ідеями та розробками. Професія ученого, дослідника й надалі втрачатиме свій престиж, а 

ставлення громадськості до інновацій набуватиме нейтрального, а то й негативного забарвлення. 
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Summary 

Volodymyr Kokhan 

 

Transformation in the scientific and technological sphere of contemporary Ukraine 
The problem of the given study consists in the existence of a tight interaction between science and society, 

hence the process of scientific cognition is caused not only by the peculiarities of the object under investigation, but 

also by numerous factors of sociocultural character. The tasks posed to science by the society, the attitude to science 

and the conditions created for its promotion, the possibilities of realization of its achievements – all these things are 

dependent on the society development level and on its productive means and relationships. 
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ЕМПІРИЧНА АПРОБАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТВЕРДЖЕНЬ ПРО СТАН АДАПТОВАНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО СУСПІЛЬНИХ ЗМІН 

 

Автор звертає увагу на проблеми суспільства, яке переходить у нову якість, а саме на 

адаптацію його громадян до нових умов існування. У статті наголошується на необхідності 

емпіричного вивчення процесу адаптації індивіда до суспільства, що змінюється, з’ясування 

поведінки людей у рамках кардинальних соціоекономічних та політичних перетворень. 

Ключові слова: соціальна адаптація, ціннісні пріоритети, трансформаційне суспільство, 

когнітивний дисонанс. 

 

Відносна стабілізація початку ХХІ ст., на перший погляд, визначила механізми та стратегії адаптації 

населення до наслідків зумовлених радикальними змінами, що відбулися впродовж 90-х років ХХ ст. 

Однак події останнього часу та очікування нових суспільних стресів, з огляду на соціальні реформи, 

мають реальну загрозу для ―консенсусу влади та населення‖, який формував модель виживання, хоча 

вона й не мала перспектив, але давала людям, покинутим напризволяще, можливість формувати нові 

способи існування. Порушення цього балансу може призвести до нового загострення адаптаційних 

проблем, і це, на нашу думку, визначає актуальність запропонованого дослідження. 

Автор статті поставивсобі мету, провести вибіркове опитування за допомогою 

стандартизованого письмового інтерв‘ю. Опитування проводилося на території Чернівецької області. 

Була використана й адаптована методика вимірювання соціальної адаптації П.Кузнєцова [3]. Опитано 
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600 респондентів різних вікових категорій. Предметом виміру слугували актуалізовані потреби 

людей та рівень їхнього задоволення. Опитування проводилося в лютому і березні 2008 року. 

Емпіричні дані, отримані в перебігу дослідження, дали можливість виокремити: 

- кількісний показник адаптації – індекс; 

- якісний показник адаптації – рівень; 

- структурний показник адаптації – профіль. 

Об‘єктом виміру стала адаптація особистості до сучасного суспільства. Результати виміру 

дозволяють прогнозувати поведінку людини на період до 1,5 року при розв‘язанні нею 

найважливіших життєвих проблем. 

Перед нами було поставлено завдання виробити робочу методику виміру адаптації. Після 

кардинальних змін у різних сферах суспільного життя, які відбулися наприкінці минулого століття, 

з‘явилася можливість для нового осмислення фундаментальних проблем, розробки нових концепцій 

соціальної адаптації. 

Звернувши увагу на рівень дослідження проблеми ми побачимо, що науковці неодноразово 

зверталися до вивчення різних аспектів соціальної адаптації в контексті розвитку трансформаційних 

процесів. Це роботи Є.Аврамової, Є.Балабанової, Л.Гордона, А.Готліба, Л.Дєгтярь, З.Калугіної, 

Р.Ривкіної, які розглядали проблеми адаптації до ринку в сучасній економічній ситуації, вибору 

економічних стратегій соціальних дій, формування нових моделей та способів адаптації. Вагомий 

внесок у дослідження адаптаційних процесів на різних етапах трансформацій належить російській 

вченій М.Шабановій з проблем адаптації в контексті свободи та інституційних трансформацій [див.: 9 –

11]. Деякі дослідники вивчали загальні питання розвитку адаптаційних процесів, стратегій адаптації в 

трансформаційний період, адаптивної поведінки соціальних суб‘єктів різного рівня (В.Артемов, 

Ю.Арутюнян, З.Голєнкова, А.Ніконов, О.Шарніна). Важливе значення для осмислення адаптаційних 

процесів мають праці, присвячені загальному аналізу соціальних змін, трансформації, модернізації 

(Л.Бєляєва, Є.Данилова, В.Ядов, польський вчений П.Штомпка та ін.); змінам соціальної структури і 

напрямків соціальної мобільності (Т.Заславська, Н.Тихонова, М.Черниш); ціннісній та споживчій 

динаміці в суспільстві, що реформується (П. Вардомацкий [1], А.Ручка [5], Н.Ходорівська [8]). 

Ми розуміємо адаптацію, як відносно стійкий процес встановлення відповідності між сукупним 

рівнем найбільш актуальних на цей момент потреб особистості і наявним (перспективним) рівнем 

їхнього задоволення, який досягається шляхом людської діяльності. 

Практична робота з вимірювання адаптації полягає у проведенні опитування респондентів та 

опрацюванні первинної і вторинної інформації. Опитування проводилися в містах і селах 

Чернівецької області. У вибірку було включено 600 респондентів, поділені за трьома віковими 

категоріями та за статевими ознаками. За віком: 

1 категорія – 18-35 років; 

2 категорія – 35-50 років; 

3 категорія – 50-70 років. 

У кожній віковій категорії було опитано 100 респондентів чоловічої статі та 100 жіночої. 

Провівши розрахунки за формулами, висвітленними у працях П.Кузнєцова та А.Камбура [див.: 

2; 3] ми визначили індекс адаптації жіночого населення Чернівецької області віком од 18 до 35 років, 

який на момент дослідження становив 0,93, а індекс динаміки адаптації – 0,31. 

Елементарний графік адаптації цієї категорії виражено так: Маю: 4,28; Хочу: 6,27; Сподіваюсь: 

4,72. (див.: малюнок 2.1) 

Мал. 2.1 
Аналізуючи графік, констатуємо низький рівень адаптації: ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖, стійкий за 

динамікою: ―хочу‖ > ―маю‖. Тенденція спостерігається негативна: ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖. З 

 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 167 

розглянутого графіка випливає майже повна відсутність у даній категорії населення адаптації до 

середовища, а також відсутність перспектив на найближчий час. 

Тепер перейдемо до профілю адаптації. Для категорії, яку ми розглядаємо, він виглядає так: 

(див.: графік 2.1) 

 

Графік 2.1 

 
Аналізуючи цей профіль, можна зробити низку висновків. Усі значення індексів перспективної 

адаптації вищі від значень індексів наявної адаптації. Тобто впродовж певного часу за відсутності 

значних дестабілізуючих взаємодій рівень адаптації не знизиться. 

Водночас переходу до більш високого рівня адаптації на момент дослідження перешкоджає 

розвиток фактору 2 – регулятивна сфера, однак є перспективи реалізації вказаного фактору, й можна 

очікувати, що рівень адаптації зросте. 

Заслуговують на увагу фактори 5 та 6, оскільки перспективи їхнього задоволення є 

мінімальними і в разі успішної реалізації фактору 2 вони стануть основною причиною, яка 

стримуватиме підвищення рівня адаптації на певний час, тобто актуалізуються проблеми 

когнітивного плану та самореалізації. 

Як засіб скеровування та впливу, можна порекомендувати: допомогу в подоланні перешкод за 

реалізації регулятивного чинника (здійснивши аналіз його структури, можна визначити, які саме 

особистісні чинники мають найбільше значення), також звернути увагу на пошук можливих шляхів 

реалізації когнітивного чинника та самореалізації. 

Наступною категорією у нас є чоловіки віком від 18 до 35 років. 

Їхній індекс адаптації становить 0,83, а індекс динаміки адаптації – 0,04. 

Елементарний графік адаптації цієї категорії населення виражається так: Маю: 4,92; Хочу: 5,77; 

Сподіваюсь: 5,48. (див. малюнок 2.2) 

 
Мал. 2.2 

Судячи з цього графіка, ми можемо констатувати більш високий рівень адаптації: ―хочу‖ ≥ 

―маю‖, ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖; стійкий за динамікою, майже з відсутністю тенденції: ―сподіваюсь‖ = 

―хочу‖. Ця категорія населення Чернівецької області краще адаптувалася до умов середовища й 

намагається утриматися на цьому рівні. 

Профіль адаптації чоловіків від 18 до 35 років виражений так: (графік 2.2) 
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Графік 2.2 

 
Аналізуючи наведений профіль, робимо такі висновки. Не всі значення перспективної адаптації 

перевищують значення індексів наявної адаптації. Комунікативний фактор розташований навіть 

нижче. Однак у цілому тенденцій до підвищення чи зниження рівня адаптації не спостерігається. 

Переходу до більш високого рівня адаптації в цьому разі також перешкоджає розвиток 

регулятивної сфери, але в чоловіків це не так яскраво виражено. 

І знов таки звертають на себе увагу чинники 5 та 6. Тобто когнітивний та чинник самореалізації. 

Наступною категорією в нашому дослідженні є жінки віком від 35 до 50 років, з індексом 

адаптації – 0,93 та індексом динаміки адаптації – 0,04.  

Після проведення всіх розрахунків, елементарний графік адаптації буде таким: Маю: 4,52; 

Хочу: 5,58; Сподіваюсь: 4,93. (див. малюнок 2.3) 

 

 
Мал. 2.3 

У такому разі рівень адаптації є дещо вищим, ніж у жінок до 35 років: ―хочу‖ ≥ ―маю‖; із слабо 

вираженою стійкою динамікою ―хочу‖ > ―маю‖; та негативною тенденцією: ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖. 

Профіль адаптації для цієї категорії виглядає так: (див.: графік 2.3) 

 

Графік 2.3 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6

ін
д

е
к
с

С
о
тн
и

фактор

Профіль адаптації

перспектива

наявна

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6

ін
д

е
к
с

С
о
тн
и

фактор

Профіль адаптації

перспектива

наявна



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 

 169 

Проаналізувавши даний профіль, робимо висновки. Як і в жінок вікової категорії від 18 до 35 років, 

так і в тих, чий вік становить від 35 до 50 років, усі значення індексів перспективної адаптації 

перевищують значення індексів наявної адаптації, тобто найближчим часом рівень адаптації не знизиться. 

Розвиток чинника № 2 як і в попередніх категорій перешкоджає переходу до більш високого 

рівня адаптації, а чинники 5 та 6, з огляду на те, що у всіх попередніх категорій вони зумовили в нас 

занепокоєння, ми пропонуємо занести до розряду проблемних і звернутися до пошуку можливих 

шляхів їхнього розв‘язання. 

Тепер перейдемо до чоловіків віком од 35 до 50 років, які мають індекс адаптації – 0,88, а індекс 

динаміки адаптації – 0,03. 

Їхній елементарний графік адаптації такий: Маю: 4,44; Хочу: 4,84; Сподіваюсь: 4,6. (див. 

:малюнок 2.4) 

 

 
Мал. 2.4 

Рівень адаптації у чоловіків цієї категорії високий: ―хочу‖ ≥ ―маю‖; за динамікою рівень 

адаптації є нестійким: ―хочу‖ = ―маю‖; тенденція адаптації майже відсутня: ―надіюсь‖ = ―хочу‖. 

Профіль адаптації виражено так: (див.: графік 2.4) 

 

Графік 2.4 

 
Аналізуючи цей профіль, робимо такі висновки.  

Тенденцію адаптації ми не можемо визнати як позитивну, не всі значення індексів перспективної адаптації 

вищі за значення індексів наявної адаптації, місце чинників 4, 5, 6 дає нам зрозуміти, що не варто очікувати 

реалізації зазначених вище чинників, принаймні найближчим часом. 

Незначні перспективи реалізації регулятивної сфери, вона як і в попередніх категоріях залишається 

проблемною. А перспективи реалізації чинників 5 і 6 зовсім є нульовими, і ми знову переконуємося в тому, що 

вони є однією з основних причин, які стримують підвищення рівня адаптації. 

Однак перейдемо до наступної категорії, а саме до жінок віком від 50 до 70 років. Вирахуваний для них 

індекс адаптації – 0,9, а динаміки – 0,14. 

Елементарний графік адаптації цієї категорії виражено так: Маю: 4,75; Хочу: 5,57; Сподіваюсь: 4,75. (див. 

:малюнок 2.5) 
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Мал. 2.5 

Рівень адаптації є низьким: ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖; стійким за динамікою: ―хочу‖ > ―маю‖; та з негативною 

тенденцією: ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖. З чого можна зробити висновок про відсутність як адаптації, так і перспектив на 

найближчий час. 

Профіль адаптації для жінок віком від 50 до 70 р. такий: (див.: графік 2.5) 

 

Графік 2.5 

 
Розглянемо даний профіль і зробимо деякі висновки. 

Загалом тенденція є позитивною. Усі значення індексів перспективної адаптації, крім чинника 

№ 4, вищі за значення індексів наявної адаптації.  

Регулятивна сфера, як і в попередніх категорій, які ми розглянули, є нереалізованою, хоча в 

цьому разі визначені певні перспективи її реалізації. 

Щодо проблем самореалізації, то вони в цієї категорії є вже не такими актуальними, як у 

попередніх, і проблемним залишається лише когнітивний чинник. 

Тепер перейдемо до чоловіків віком од 50 до 70 років. За нашими розрахунками, вони мають 

індекс адаптації 1,03, а індекс динаміки адаптації 0,20. 

Елементарний графік адаптації виражено так: Маю: 4,93; Хочу: 5,4; Сподіваюсь: 4,61. (див.: 

малюнок 2.6) 

 

Мал. 2.6 

У цьому разі також спостерігаємо низький рівень адаптації: ―сподіваюсь‖ < ―хочу‖; його не 

можна назвати динамічно стійким: ―хочу‖ ≥ ―маю‖; а тенденція зберігається негативною: 

―сподіваюсь‖ < ―хочу‖. 
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І останній профіль адаптації виражається так: (див.: графік 2.6) 

Графік 2.6 

 
З цього профілю ми робимо такі висновки. 

Усі значення індексів перспективної адаптації, крім комунікативного, який перебуває на рівні з 

наявним, є вищими за значення індексів наявної адаптації. Таку саму ситуацію ми спостерігали в 

жінок тієї ж вікової категорії. 

Звертаємо увагу на те, що чоловіки віком од 50 до 70 років є єдиною категорією, хто не має 

проблеми з реалізацією регулятивного чинника. І в цій ситуації єдиною причиною, яка стримує 

підвищення рівня адаптації, залишається когнітивний чинник.  

Узагальнення отриманої в процесі опрацювання матеріалу інформації хотілося би почати із 

дослідження когнітивного чинника, який у всіх категоріях, що ми їх досліджували, виявився 

проблемним. У соціальній психології існує концепція когнітивного дисонансу, яка пояснює вплив на 

людську поведінку системи когнітивних елементів та описує формування під їхнім впливом мотивацій 

соціальних дій. Теорія когнітивного дисонансу – одна з ―теорій відповідності‖, що засновані на 

приписуванні особистості прагнення до впорядкованого сприйняття свого ставлення до світу. 

За теорією, розробка якої належить Л.Фестінгеру, дисонанс доцільно розуміти як існування 

відношення невідповідності між когніціями (знання, уявлення, переконання) в межах соціальної 

спільноти. Дисонанс проявляється як незадовільне виправдання вибору, що призводить до 

порушення психологічного комфорту. Водночас виявлення явищ когнітивного дисонансу призводить 

до намагання знизити (мінімізувати) неузгодження, що виникли, чи до уникання ситуацій, у яких 

може зрости дисонанс [7, с. 428]. Як показало дослідження, населення Чернівецької області 

пристосовується за допомогою вимушених адаптацій. А саме, за рахунок захисних адаптацій. Вони 

спрямовані на самозбереження адаптанта й пов‘язані з обов‘язковою зміною способів взаємодії із 

середовищем при збереженні назагал старих, традиційних цілей та цінностей. 

У той час коли, за свідченнями американських соціологів, що працюють під керівництвом 

Р.Інглехарта, сутність світової глобальної ціннісної динаміки полягає у фундаментальному зрушенні 

від матеріальних до соціальних і духовних цінностей, особливо у молоді, що безпосередньо пов‘язано, 

на думку Інглехарта, із значним зростанням добробуту в країнах Західної Європи, в США і Японії [1,  

с. 49–51], – у Чернівецькій області України в умовах затяжної кризи населення відчуває безпорадність у 

реалізації регулятивного чинника. Люди неспроможні пристосуватися до змін в умовах фізичного 

життя, до постійного неспокою та переживань. Їм не вистачає повноцінного відпочинку та можливості 

покращити стан здоров‘я. Перше місце в системі переваг посідають цінності порядку, підтримки 

загального економічного зростання, боротьби зі зростанням цін та стабілізації економіки. 

Із результатів дослідження ми зробили висновок також про специфіку проблеми самореалізації 

населення регіону. Вихідними моментами самореалізації є усвідомлення образу свого ―Я‖, вибір ідеалу, 

цінностей, яким особа хоче присвятити життя, формуванню життєвих позицій і способу 

життєдіяльності. В суспільстві невизначеності досі немає відповідного загальноприйнятого соціального 

іміджу, на основі якого можна було б йому самоототожнюватися й розпізнавати самого себе. Йдеться 

передусім про його об‘єктивні внутрішні параметри й координати (механізм адаптації до зовнішнього 

середовища, спосіб виробництва, рівень та якість життя, соціальну структуру, соціальні інститути, 
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характер суспільних відносин, тип власності, влади тощо), які уможливлювали б виявлення ним власної 

соціальної специфіки, ідентичності, тобто означення того типу соціуму, що функціонує в суспільстві. 

Наше дослідження виявило також, що досить високий рівень адаптації виявився лише в чоловіків 

віком від 35 до 50 років, хоча тут є факт, який зумовлює занепокоєння. Адаптуючись до соціального 

середовища, чоловіки вичерпують свій адаптивний потенціал; і з огляду на отриману інформацію, 

потрібні серйозні зміни позитивного характеру в усіх сферах життєдіяльності суспільства з тим, щоб його 

громадяни почували себе спокійно, надійно й активно працювали задля теперішнього і майбутнього.  

На завершення варто наголосити, що адаптаційний період у сучасному суспільстві 

характеризується здебільшого економічною та політичною нестабільністю, значним зниженням рівня 

життя переважної частини населення країни, що опинилася в такому стані. Це позначається на 

свідомості й психологічному стані людей, негативно впливає на їхню поведінку й діяльність, 

призводить до стану розгубленості й деморалізованості серед населення.  

Проаналізувавши специфіку поведінкових стратегій, способів та механізмів, за допомогою яких 

долаються труднощі (структурних, культурних, ціннісних і демографічних травм), та здійснюється 

соціальна адаптація до умов трансформаційного суспільства, можна дійти висновку, що проблему 

соціальної адаптації особистості неможливо розв‘язати, абстрагуючись від соціальних, економічних, 

політичних та психологічних ситуацій, тому що в контексті цих ситуацій і повинна діяти особистість. 

Свого часу на цю обставину звернув увагу У.Томас, який став одним з перших дослідників понять 

настанови й ситуації в соціології. Такі ідеї виявилися досить продуктивними в дослідженнях 

адаптивного процесу, оскільки розкрили нові його сторони. 

Проведений аналіз трьох рівнів адаптивних ситуацій – мікро-, мезо- та макрорівневої – дав нам 

можливість простежити зміни, які відбулися внаслідок трансформації суспільства і є характерними для 

кожної ситуації окремо. Зміни, які притаманні для мікрорівневої адаптивної ситуації, не виходять за 

рамки інтересів окремої особистості. Чинниками, які визначають стратегію адаптивної поведінки на 

цьому рівні, є бідність, неможливість соціокультурного відтворення, індивідуалізація та ін. 

Мезорівнева адаптивна ситуація виходить за рамки інтересів окремої особистості, торкаючись 

інтересів соціальних груп (сім‘я, трудовий колектив і т. ін.). Чинниками, які визначають стратегію 

адаптивної поведінки на цьому рівні, є відчуження, конфлікти, протистояння тощо.  

Макрорівнева адаптивна ситуація стосується інтересів соціуму в цілому. Зміни в такій ситуації 

можуть бути спровоковані реформами, революціями, війнами тощо. Стратегію адаптивної поведінки 

на цьому рівні визначають поляризація, ринкові пріоритети, невизначеність національної ідеї, 

політичні суперечності. Зазначені вище чинники детермінують зміни адаптаційних стратегій, 

унаслідок чого поширюються захисні, компенсаторні та деприваційні практики.  

Актуалізація потенціалу особистісної суб‘єктивності підсилюється тим, що люди змушені давати 

собі раду щодо травмуючих деформацій соціального простору сам на сам, не маючи підтримки спільнот, 

які самі перебувають у ситуації розпаду. На рівні особистості це породжує полярні переживання: від 

загрози ―випасти‖ за межі суспільства до усвідомлення можливості швидко подолати величезну 

дистанцію й посісти в соціальному просторі привілейовану позицію. 

Наступним висновком є те, що в епоху переходу від однієї системи цінностей до іншої 

(наприклад, від тоталітаризму до демократії в нашій країні) громадяни витрачають чималі захисні 

адаптаційні зусилля на пошук найбільш безпечних й ефективних форм поведінки та діяльності, які 

водночас відповідали б екзистенційним потребам людини.  

Соціальна адаптація в контексті інтерпретативного теоретичного підходу означає використання 

таких пристосовницьких стратегій, що дають можливість людині зберігати її ідентичність. Стратегії 

соціальної адаптації завжди корегуються зовнішніми оцінками соціального оточення та внутрішнім 

розумінням особистістю власної ідентичності, яка постає в ролі індивідуального та соціального 

―компасу‖ при інтерпретації всього розмаїття соціальних ситуацій у процесі адаптації особистості. 

Ми є учасниками і свідками того процесу трансформації в нашому суспільстві, який охопив усю 

систему соціальної організації та систему життєвих цінностей, що знайшло свій прояв в індивідуальній 

свідомості особистості. Глибокі зміни, які охопили широкий спектр соціальних чинників, вимагаючи 

зміни стратегії життя і техніки повсякденної поведінки, зумовили потребу вироблення й залучення 

нових адаптаційних механізмів. Для багатьох це завдання виявилося занадто складним.  

Процес ідентифікації є найбільш поширеним і найменш індивідуалізованим серед інших 

адаптивних процесів. Виявлено, що криза інтенсифікує соціальні ідентифікації особистості з 

повсякденним ближнім оточенням (родина, близькі, колеги по роботі, люди одного покоління, сусіди). 

Якщо в певних адаптантів незначне чи зовсім відсутнє близьке оточення, а інші ―соціальні опори‖ 
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ідентифікації послаблені (попередні зруйновані, нові не створені), то це посилює деструктивну 

спрямованість адаптивної поведінки, провокуючи виникнення різноманітних соціальних патологій. 

Емпірична апробація теоретичних тверджень при аналізі соціальної адаптації населення 

Чернівецької області показала, що відносна стабілізація на початку ХХІ ст., визначила, на перший 

погляд, механізми та стратегії адаптації населення до наслідків, спричинених радикальними змінами, 

які відбулися впродовж 90-х років ХХ ст. Однак події останнього часу та очікування нових потрясінь 

з огляду на соціальні реформи мають реальну загрозу для ―консенсусу влади та населення‖, який 

формував модель виживання, хоча вона й не мала перспектив, але давала людям, покинутим 

напризволяще, можливість формувати нові способи існування. Натомість порушення цього балансу 

може призвести до нового загострення адаптаційних проблем. 

Пошуки шляхів і способів розв‘язання проблеми дають підстави вважати, що оптимізація 

соціальної адаптації особистості передбачає організацію управління цим процесом. Тож було б 

доцільним організувати моніторинг соціальної адаптації з метою більш ефективної регуляції цих 

процесів і контролю за здійснюваними заходами. 
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Summary 

Kambur Аndriy 

 

Empiric approbation of theoretic statements concerninq the adaptation state of the population  

to social chanqes in Chernivtsi oblast 

One of them is the adaptation of citizens to the new conditions of existence, and the search for some 

appropriate ways of the further development of the country, as well as the integration into the world‘s social 

and economic, political and other processes. 
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ДО ПРОБЛЕМИ УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В РЕЛІГІЙНОМУ ТА СВІТСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ 

 

У статті обґрунтовується історичне та природне право Української церкви на богослужіння 

рідною мовою. Звертається увага на спротив до цього УПЦ (МП), дії якої, на переконання автора, 

суперечать національним інтересам українців. 

Ключові слова: Україна, нація, українська мова, релігія, церква, національна самосвідомість, 

патріотизм. 

 

Актуальність проблеми. Філософський, соціологічний та психологічний аналіз проблеми 

національної мови, її значення в житті народів переконливо підтверджує відому істину, що мова є 

душа нації, її велике духовно-культурне надбання, її чи не найголовніша ознака. Рідна мова поєднує 

людей не тільки спільною логікою мислення, але й створює єдиний спільний духовний егрегор, що 

найбільше поєднує людей в націю, в народ, в єдину соціальну спільноту. 

На жаль, є багато людей в Україні та за її межами, які, здається, не розуміють цих важливих 

істин, є й ті, що розуміють, але діють по-іншому, підкоряючись певним амбіціям, своїм егоїстичним 

політичним, культурницьким та релігійним прагненням. Своїми діями такі люди підривають основи 

єдності українців, наносять шкоду державотворенню в Україні. 

З огляду на це стає зрозумілою потреба більш ґрунтовного наукового аналізу взаємовпливу релігії, 

церкви та суспільного, громадського життя щодо питань функціональної національної мови та культури. 

Мета та завдання дослідження. Спираючись на біблійні положення, дослідження класиків 

української філософії, релігієзнавства та на сучасні реалії українського духовного життя ставиться 

завдання проаналізувати вплив релігії, християнських церков в Україні на утвердження української 

мови як мови богослужбової та повсякденного спілкування українців, усіх громадян України. 

Рівень розробки проблеми. Дослідженню цієї проблеми присвячено декілька праць класиків 

української філософської та громадсько-політичної думки: М. Грушевського, М. Драгоманова, 

В. Липківського, І. Огієнка, а також сучасних авторів: А. Колодного, М. Михальченка,  

І. Надольного та ін. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз проблеми розпочнемо з висвітлення аргументів 

християнської теології щодо можливості і потреби застосування національної мови під час культових 

та інших релігійних заходів. Насамперед, слід відзначити, що питання мови в релігійно-церковному 

житті займає особливе місце. Мовою віруюча людина звертається до Бога як власного спасителя, 

який ніби-то уважно слухає її, хоча і не завжди або не відразу відповідає на її звертання. 

Найпотаємніші свої переживання і бажання, виголошені в молитві, віруюча людина прагне виразити 

своєю рідною мовою.Коли під час богослужіння звучить чужа або звична, але не зрозуміла їй мова, 

то за цих умов вона відчуває себе дещо приниженою, упослідженою. Тоді Бог для неї, оскільки він не 

розмовляє зі своїми віруючими їхньою мовою, є чимось чужим. А позаяк він не володіє мовою тих, 

до кого звертається його слово, то він не є всезнаючим. Це, звісно, обмежує права і принижує власну 

гідність віруючого. Сам Ісус Христос говорив, що ті, ―хто увірує й охреститься …, говоритимуть 

мовами новими‖ (Мк 16, 16–17). Апостол Павло у Посланні до Коринтян аргументує право церкви 

говорити з народом тільки зрозумілою мовою: ―Як говорить хто чужою мовою, той не людям 

говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє … Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки 

самого себе…Як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток 

зроблю … Як багато, наприклад, мов є на світі – і кожна з них не без значення! Бо коли я молюся 

чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду! Але в церкві волію п‘ять слів зрозумілих 

сказати, щоби й інших навчити, аніж десять слів чужою мовою!‖ (1 Кор. 14, 2–19). 

З причин складності та суперечливості історії християнства в Україні проблема мови в 

українській церкві не вирішена й до сьогодні. З тих пір, як князі Володимир та Ярослав Мудрий ввели 

грамотність, літературною мовою для Київської Русі стала церковнослов‘янська – це не якась штучна, 
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неприродна мова. Історія доручила їй ту функцію, яку вона виконує у слов‘янському світі, ставши 

мовою богослужбовою для болгар, українців, білорусів, сербів, росіян. Насправді ж це мова одного із 

слов‘янських народів – болгарського, а точніше, його південномакедонське (солунське) наріччя, 

опрацьоване болгарськими просвітителями Кирилом та Мефодієм для літературно-книжних цілей [2, с. 

156]. Як кожна національна мова, вона має свої привабливі і неповторні риси. Поетичність цієї мови 

виявляється у звуковому багатстві, красі її форми та стилю. У церковному вжитку цій мові властива 

специфіка. Це відрізняє її від мови повсякденного вжитку і водночас гармонізує її як естетичне явище з 

усією системою церковного мистецтва. Проте це не означає, що такі самі риси не притаманні іншим 

мовам і, зокрема, українській, що ці мови не придатні для релігійно-церковного життя. 

Українська мова є однією з давньописьменних. Іншомовні дослідники постійно підкреслюють її 

милозвучність і лексичне багатство, порівнюють її за своїми якостями з італійською. ―Величавою і 

простою‖ характеризував її В. Маяковський. Відомий словацький письменник В.Лукич зазначав, що 

мова українців є зрозумілою для всіх слов‘ян. Вона красується своєю легкістю, гнучкістю, з усіх 

північних мов є найбільш здатною до поезії й музики. 

Здавалося б, що тільки цих авторитетних посилань достатньо, щоб визначити українську мову 

для українців, як мову Богоугодну та Богослужбову. Богослови – опоненти цих аргументацій – 

твердять про недопустимість церковної служби та проповідей в українських церквах рідною мовою. 

Мовою Богослужіння та релігійної літератури вони визнають церковнослов‘янську, яка ще за часів 

Російської імперії, як стверджують фахівці (І.Огієнко, І.Франко, А.Колодний, Б.Лобовик, 

Л.Филипович та ін.), стала староросійською. Вона має в собі мало спільних ознак з тією 

церковнослов‘янською мовою, яку ввели в життя брати Кирило та Мефодій. 

Відстоюючи особливість церковнослов‘янської мови в літературному житті православ‘я, 

богослови при цьому обходять увагою те, що, власне, ця мова як одна із ―живих, простих, 

невироблених, навіть ―варварських‖,‖базарних‖, як на той час, мов‖ (І.Огієнко), у кінцевому рахунку 

стала благословенною. До того ж якість Богослужбової вона набула в Римі у 868 р. від папи Адріана 

II, тобто від глави Римської курії, святість якого православ‘я ставить під сумнів. 

Історія свідчить, що проти Богослужінь живою народною мовою виступають найчастіше не з 

релігійних переконань, а з політичних міркувань. Саме так діяв російський цар Петро I щодо українських 

впливів у розвої церковно-слов‘янської мови. Єдності в сприйнятті цих аргументацій немає. 

Українська мова багато втратила від того, що її було вилучено з літургійного життя, з 

проповідництва, молитви. Це формувало ставлення до неї як до неповноцінної, другорядної, Богу не 

угодної. Внаслідок цього український етнос жив у стані духовної невагомості, в неповноцінному 

національному просторі. Девальвація рідного слова не лише в релігійно-церковному житті, 

духовному світі віруючого, а й у суспільній сфері, загалом, призвела до девальвації людських душ, 

втрати віри в рідну святість, рідну вартість. Ставлення через чуже і до чужого не є одухотвореним, 

оскільки виходить не з власного сприйняття і розуміння духовної науки Ісуса Христа. ―Народ‖, який 

слухає служби Божі на нерідній йому мові, - як справедливо зазначив митрополит Іларіон (Огієнко ), 

- подібний до в‘язня, що любується, світом Божим через в‘язничні грати‖. 

Впровадження в літургійну практику церковнослов‘янської мови зумовило виключення в 

Україні церкви з національно-формуючих факторів, перетворення її в знаряддя денаціоналізації, що в 

кінцевому підсумку призвело до конфесіоналізації свідомості. Тому відродження українського 

православ‘я – це не лише зміна назви православної церкви, а й її глибока духовна і, зокрема, мовна, 

переорієнтанція. Останнє неодмінно передбачає відправу Богослужінь, проголошення проповідей 

живою мовою народу, посилення турботи священослужителів про стан рідної мови віруючих, як 

головної основи їхньої національної культури і відданості вірі батьків, видання Біблії, інших 

духовних книг, журналів, газет українською мовою. 

В сучасних умовах гострі суперечки між віруючими різних християнських конфесій, між 

мирянами і кліром часто виникають саме через мову церковного життя. Так, послідовники 

Української православної церкви Київського патріархату, Греко-католицької церкви, парафій, що 

перебувають у підпорядкуванні Московського патріархату, Римо-католицької церкви, при цьому не 

завжди адекватно сприймають один одного. І знову ж таки як і раніше, за впертим небажанням 

Московської патріархії погодитися на визнання права українських церков сповідувати релігію рідною 

мовою, проявляються нові політичні та ідеологічні амбіції як самої церкви, так і певних сьогоденних 

московських політиків. Аналізуючи ідеологію та політику Московської патріархії, перш за все слід 

мати на увазі той факт, що вона і нині не відмовляється від своєї філософії, згідно з якою Москва – 

третій Рим у Християнстві, що Москва є центром православного християнства в слов‘янському світі. 

Збереження старослов‘янської (старосійської) мови є безумовно дуже важливим чинником такої 
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ідеології та політики. Відповідно до своєї ідеології та конфесійної залежності від Москви УПЦ 

Московського патріархату насаджує в українському суспільстві російську культуру, мову тощо. 

Оцінка такої позиції УПЦ Московського патріархату, з врахуванням того, що більшість її релігійних 

організацій, монастирів тощо діють у східному та південному регіонах України, дає підстави стверджувати 

про негативний вплив діяльності цієї Церкви на вирішення проблеми української мови, як мови державної 

та міжнаціонального спілкування, загалом проблеми єдності української нації та регіонів України. 

Безпідставність такої позиції УПЦ Московського патріархату з теологічної точки зору в 

публікації була обґрунтована вище. З точки зору наукової та з позиції національних інтересів України в 

обґрунтуванні необхідності української мови, як мови міжнаціонального спілкування та мови навчання 

в закладах освіти України, звернемося до висловлювань і висновків сучасних українських науковців. 

Так, Т.Скубашевська в авторефераті своєї дисертації стверджує: «Характерно, що в контексті 

комунікації, міжкультурного діалогу розмаїття мов не лише не виключає, але й потребує зміцнення 

духу і простору функціонування рідної мови. Вивчаючи рідну мову людина одночасно засвоює 

категорії, якими користується її народ і її культура. Як член спільноти вона формує своє бачення світу 

не на основі самостійного опрацювання своїх переживань, а в рамках закріпленого в поняттях мови 

досвіду її мовних предків…. Рідна мова є основою спілкування спільноти, це ланцюг, що поєднує 

нинішнє покоління з минулим і майбутнім, єднає людей у просторі… Досвід показує, що народ, який 

втрачає рідну мову, від міжкультурного діалогу поступово віддаляється (відходить) і навпаки, народ, 

який утверджує свою мову у мовному розмаїтті цивілізації, втягується в цей діалог все більш поважно 

та інтенсивно» [4, c. 10–11]. Т.Цимбал у своїй дисертації зазначає: «Втрата національної ідентичності 

викликає ціннісну деструкцію, неузгодженість цінностей та актуального існування індивідів, або їх 

повну втрату – аномію, що особливо небезпечно в масштабах нації, суспільства, оскільки такий стан є 

ґрунтом соціальних деструкцій. Втрата ідентичності людиною відкидає здатність розуміти та знаходити 

істинні буттєвісні смисли» [5, с. 16]. Незнання рідної мови певною частиною етнічних українців 

безумовно й приводить їх до втрати своєї національної ідентичності. І. Бушман обґрунтовано привертає 

увагу до необхідності врахування культурно-історичної традиції українського народу в навчальному 

процесі. Поза сумнівом, головним культурно-історичним надбанням українців, як корінної, титульної 

нації України, є її мова. «… процес освіти, – стверджує І. Бушман, – не повинен зводитися до 

тривіальної передачі знань. Культура покликана бути ще й ціннісно-змістовною основою освітнього 

процесу в національній школі. Культурним змістом освітньої діяльності має стати цілісність 

культурного досвіду українського народу, що на базі діалогічної взаємодії з культурним досвідом 

цивілізації та міжкультурного й полікультурного синтезу репрезентує всі позитивні цінності сучасності, 

вкорінені у вітчизняну історично-культурну традицію… 

Системоутворюючий елемент національної самосвідомості – сукупність уявлень про сенс 

національного буття. На жаль досі ця мозаїка складена з елементів, які не надто органічно 

узгоджуються між собою. Часто вони не доповнюють один одного, не підсилюють і не гармонізують 

взаємини держави та суспільства» [1, c. 10–11]. 

Критично оцінюючи роль певних Церков в культурному та релігійному житті українського 

суспільства, утверджені української мови в системі освіти все ж маємо враховувати, що Церкви в Україні 

є реальність. Релігійні чинники діють, зокрема, і в системі освіти України. Виникає запитання: яке 

відношення мають зазначені релігійні чинники до системи освіти? Найбезпосередніше. Від релігійної 

ситуації в Україні певною мірою залежить поширення та ефективність сприйняття гуманітарних, зокрема 

українознавчих дисциплін (історії України, історії української філософії, української культури, 

українознавства, релігієзнавства тощо) у суспільстві. Звичайно, й українознавчі науки мають серйозно 

враховувати релігійні чинники. На наш погляд, система українознавчих дисциплін повинна активно та 

переконливо відображати справжню роль релігії та церкви в суспільстві, активно підтримувати українські 

церкви, які щиро підтримують українську державу та її народ. 

Стосовно системи освіти в Україні, зокрема вищої, то відомо, що Церква проявляє постійну 

зацікавленість щодо введення богословських (теологічних) дисциплін у навчальний процес, 

пояснюючи свої домагання необхідністю підвищення духовного рівня української молоді. Але яку 

―духовність‖ пропонують українському суспільству певні конфесії, коли їх ідеологами та 

прихильниками пропагуються ідеї чужі українцям, які вносять елементи розладу, відчуженості від 

національних коренів та національної духовності в цілому. Ми твердо переконані в тому, що в 

українській державі має незаперечно виконуватись вимога Конституції, згідно з якою церква 

відокремлена від держави і школа від церкви. У вищих навчальних закладах має вивчатися 

релігієзнавство, що дає повний обсяг наукових, об‘єктивно виважених знань про різні релігії та їх 

місце і роль у системі духовних цінностей суспільства. 
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 Релігієзнавчу освіту не слід ототожнювати з богословською (теологічною). Остання, як і 

атеїстична, є світоглядно неплюральною, а водночас ще й конфесійно зорієнтованою. Ми 

підтримуємо думку фахівців з релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України, які 

вважають, що організація богословської освіти в системі державних навчальних закладів суперечить 

принципам світської освіти, відокремлення церкви від держави й державної школи від церкви і може 

спричинити подальше загострення суперечок і конфліктів на світоглядному й конфесійному рівнях, 

оскільки у державних школах та університетах навчаються віруючі різних конфесій, а також ті, хто не 

сприймає релігії взагалі [3, c. 219]. Саме релігієзнавче виховання важливе з погляду розв‘язання тих 

міжконфесійних конфліктів, які хвилюють суспільне життя України. 

 На жаль, в сучасному українському суспільстві є певні відхилення, збочення, непорозуміння та 

безвідповідальність у взаєминах із церквами, що суттєво порушують принцип світськості держави, 

відокремленості школи від церкви та церкви від держави. Це проявляється, зокрема: у релігійних 

проповідях, що здійснюються засобами масової інформації; освяченнях, релігійних відправах, 

благословіннях, здійснюваних церквами за запрошеннями державних, освітянських структур та 

окремих діячів, насамперед, для проведення зі студентами, інколи всупереч їх особистому бажанню. 

Звичайно, такі ―заходи― неоднозначно сприймаються їх учасниками і по-різному впливають на 

молодь. Комусь із сучасних керівників такі ―заходи‖ здаються вагомими і навіть модними. Але, дуже 

часто за такими спробами проглядається елементарна відсутність чи недостатність національної 

свідомості та гідності, гуманітарної культури, нерозуміння реальних законів і закономірностей 

становлення і розвитку процесів національного державотворення, ролі та можливостей системи 

вищої школи у вихованні української молоді – майбутнього української держави. 

Висновки. З огляду на викладене вище, на нашу думку, українська держава повинна, 

відповідно до Конституції, Закону ―Про свободу совісті та релігійні організації‖ більш уважно 

оцінювати діяльність тих чи інших релігійних конфесій та центрів з точки зору їх корисності для 

українського суспільства, поваги до українського народу та його держави. 

Виходячи з того, що мова є найважливішою ознакою духовного й культурного становлення 

кожного народу, що без рідної мови немає повноцінної самосвідомості, немає повноцінної нації, 

держава має проводити політику щодо захисту мови свого народу. Держава впроваджує в життя свою 

мовну політику через закони, школу, пресу, радіо, телебачення тощо. Відправа Богослужіння живою 

мовою свого народу – не лише неодмінний чинник збереження його як окремої, самостійної нації, а й 

гарант ―тієї духовної користі, що є його метою‖. ―Народ, що в церкві не чує своєї рідної мови, 

звичайно, не шанує і не береже її, як скарбу найдорожчого‖ (І.Огієнко). 

Державні органи, засоби масової інформації мають вести передачі не тільки богослужбового, 

проповідницького характеру (що нині доволі часто відбувається), але й пояснювати реальний стан 

справ у церквах України, об‘єктивно розкривати та оцінювати їх діяльність, підтримувати ті церкви, 

діяльність яких спрямована на утвердження української державності, української культури та мови. 
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Summary 

Vasul Baranivsky 

 

The religion, church and the problem’s confirmation of the national language in the Ukraine 

In the article base one‘s argument‘s on the facts of the historical and naturally the suffrage of the 

Ukrainian church upon the service of the God on the parental language. It is necessary pay attention to the 

counteraction towards these UPC (MP), have effect which, on the author of thought, run counter to the 

national interest of the Ukrainian people. 
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 ПРОБЛЕМА УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ ЗА БІБЛІЄЮ І В СЬОГОДЕННІ 

 

Свідоме невиконання взятих на себе за фахом обов’язків є гріхом – у прямому і переносному 

значенні слова. У Новому Заповіті знаходимо пояснення багатьох вічних педагогічних проблем. Лише 

з просвітленою душею людина випромінюватиме і світло знань, і світло моральності. 

Ключові слова: пастир, моральний обов‘язок, пізнання, народна педагогіка, безрелігійний світ, 

духовність. 

 

До цієї теми нас підштовхнула фраза однієї вчительки: „Як нам платять, так ми виховуємо і 

вчимо‖. Лікар деякий теж може сказати: „Як нам платять, так ми і лікуємо‖. Не знаю, як кому, а мені 

від цих слів стає моторошно, бо фах, який ці люди для себе обрали, пов‘язаний з людиною – 

маленькою, юною, зрілою, а чи й старою. Не з предметом, який можна обійти своєю увагою сьогодні, 

а завтра звернутися до нього, сьогодні зоставити зіпсованим, а завтра відремонтувати, або ж взагалі 

відмовитися від нього. І педагогові, і медикові доля вручає живу істоту, якій потрібно допомогти 

жити. Ти можеш мати претензії до влади, але людина, яка чекає від тебе науки жити і сили жити, 

нічим перед тобою не завинила. І вже саме свідоме невиконання взятих на себе за фахом обов‘язків є 

гріхом – у переносному і в прямому значенні цього слова. Його теж доводиться спокутувати, бодай 

тим, що твоє дитя або твоя рідна людина потрапить до такого ж холодного, прагматичного серця і 

невправної руки і зазнає непоправної шкоди. 

Ми свідомо ставимо знак рівності між учителем і лікарем, бо один формує стан душі, а другий 

відновлює стан тіла. Для одного і другого є безсумнівний і високоавторитетний приклад – Ісус 

Христос. У Євангелії від Іоана читаємо: „Я – Пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за 

вівці. А наймит, і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає 

вівці і тікає… тому що він наймит‖ (Ів. 10:13). Чи потребують тлумачення ці слова для людини 

мислячої? Чи ж не зрозуміло, що наймит дбає лише про себе, а пастир духу (морального, 

інтелектуального, естетичного і т. д.) і тіла (фізичного, психічного) готовий пожертвувати власними 

інтересами, власною безпекою задля овець (учнів, вихованців, вірних церкви, пацієнтів) своїх. 

Підкреслимо – своїх, бо вони до тебе саме, а не до когось іншого прийшли, тобі вручила їх їхня доля. 

Христос дав апостолам, учням своїм таку настанову, виряджаючи їх у різні краї для поширення 

свого вчення: „Ви дармо дістали, дармо і давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх 

поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ані сандалі, ані палиці. Бо вартий робітник своєї поживи‖ 

(Мт. 10: 8–10). Хтось зрозуміє ці слова буквально і усміхнеться: мовляв, понад дві тисячі років і 

сьогодні – це речі непорівнювані ані щодо священослужителів, ані щодо вчителів світських – 

сьогодні нічого немає „дармо‖ і не думає держава про те, якої „поживи‖ вартий робітник. Ми ж 

розуміємо в цих словах моральний обов‘язок безкорисливого служіння справі, яку ти можеш 

сповняти, а суспільство має перед тобою обов‘язок дати тобі належну „поживу‖. 

Зазначимо, що у Святому Письмі, особливо Новому Заповіті, можна знайти пояснення багатьох 

педагогічних проблем. І сьогодні для багатьох такі тексти стали джерелом пізнання істини. „З погляду 

гносеологій пізнання Бога не відрізняється, – пише митрополит Чернівецький і Буковинський Данило, – 

від усякого іншого пізнання. Істотною рисою його є істинність, незалежність від суб‘єктивного 

настрою. Теологічна наука з методологічного боку користується тією ж системою формально-логічних 

прийомів, що й інші науки, наприклад, філософія. Через це теологічні істини повністю відповідають 

критеріям наукового знання. Проте теологія суттєво відрізняється від інших наукових дисциплін 

об‘єктом пізнання, відмінним від об‘єкта пізнання інших наукових дисциплін‖ [5, с. 84]. 

Об‘єктом пізнання за текстами Святого Письма є, очевидно, не власне людина, а Закон, за яким 

людина повинна жити, Божий закон. І в ньому є спеціальні пояснення того, наскільки важливо вчитися 

у справжнього учителя і яким мусить бути цей учитель. „Остерігайтесь недобрих учителів‖ (Гал. 6: 11), 

„Остерігайтесь неправдивих учителів‖ (Тим. 1: 2–3), – закликає апостол Павло у своїх посланнях до 

галатів, до Тимофія. У свій час Апостоли мали особливу місію і особливі теми своїх проповідей, тому 

Ісус Христос напучував їх: „А ви вчителями не звіться, – бо один вам Учитель, а ви всі брати. І не 

називайте нікого отцем на землі, – бо один вам Отець, що на небі. І не звіться наставниками, – бо один 

вам Наставник – Христос‖ (Мт. 23: 8–10). Учитель же світський має інші стосунки з учнями, іншою є 

його роль. „Однією з основних відмінностей, що визначає сам факт людини як виключної форми буття, 
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є здатність пізнавати світ, мислити, здобувати знання, накопичувати ці знання, систематизувати їх 

тощо‖ [5, с. 83]. І від того як учень пізнає цей світ, залежить те, яким він його залишить для нащадків; 

які знання накопичить – такі зможе використати „во благо‖ або ж „во зло‖. 

„Нема доброго дерева, що родило б злий плід. Ані дерева злого, що родило б плід добрий. 

Кожне ж дерево з плоду свого пізнається‖ (Лк. 6: 43–44), – навчає Христос. Пізнавши дитину, 

учитель зобов‘язаний дереву доброму дати розвинутись задля добрих плодів на ньому, а дерево зле 

спробувати почистити і прищепити на ньому пагони добра, від яких і коріння для розсади деревця 

наступного буде здоровим і плідним. Звичайно, що настанови вчителя проростуть на лише доброму 

грунті. Учитель віруючий і учитель-атеїст не можуть не знати Ісусової притчі „Про сіяча‖, зокрема 

таке її пояснення: „До кожного, хто слухає слово про Царство, але не розуміє, приходить лукавий, і 

краде його; це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам‘янистому ґрунті – це той, хто слухає 

слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він непостійний; коли ж утиск 

або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне, – це той, хто 

слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушують слово, – і воно зостається без 

плоду. А посіяне в добрій землі, – це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає 

один у сто раз, а другий у шістдесят, а той утридцятеро‖ (Мт. 13: 18–23). Звичайно, лише добрий 

грунт учитель не може мати – з його 30–35 учнів будуть і з грунтом кам‘янистим, і такі, що всі 11–12 

років посидять „при дорозі‖, і такі, що над ними терен умов життя постійно нависатиме… але ж 

усілякі ґрунти сіяч обробляє, щоб зробити їх придатними для засівання! Так і вчитель – мусить 

поступово з різних „ґрунтів‖ добрий зробити. Та і кукіль, якщо між добрим насінням виявиться, не 

повинен учитель одразу виполювати – хай росте поряд із пшеницею, поки виросте – гляди й 

перестане бути кукілем. (Хоча у притчі трохи не так: „…хай обоє ростуть аж до жнив; а в жнива 

накажу я женцям: Зберіть перше кукіль і його пов‘яжіть у снопки, щоб їх попалити; пшеницю ж 

спровадьте до клуні моєї‖ (Мт. 13: 30) – що вчитель може зрозуміти як необхідність дати можливість, 

шанс „кукілеві‖ від „пшениці‖ добра навчитися, якщо ж не вдасться – то вже суспільство відсіє 

„кукіль‖ від „пшениці‖). Учитель мусить знати, що „На розумного більше впливає одне остереження, 

як на глупака сто ударів. Злий шукає лише неслухняности‖ (Пр. 17: 10–11), а також що „Нерозумний 

не хоче навчатися, а тільки ум свій показати‖ (Пр. 18: 2), тому й поводиться з викликом, вистрибує з 

недоречними запитаннями і безглуздими коментарями. 

Що гріха таїти – і між учителями пустоцвіти трапляються. І щодо цього Святе Письмо дає 

пояснення: „На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і 

виконуйте; та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони – та не роблять того‖ (Мт. 23: 2–3). Навіть за 

народною педагогікою особистий приклад старшого є найкращою наукою для молодшого, а розбіжність 

між словом і ділом виховує фальшивих, хитро-підступних людей. Апостол Яків повчає: „Хто мудрий і 

розумний між вами? Нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням‖ (Як. 3: 13). Він 

же застерігає від зверхнього поводження, самохизування і приниження інших, менш обізнаних: „…Бо де 

заздрість і сварка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім 

спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід правди 

сіється творцями миру‖ (Як. 3: 13–18). На жаль, жодне із суспільних і особистих потрясінь так і не 

навчило людей цієї мудрої настанови, і про „правду‖ (свою, звичайно) лементують якраз не дуже мудрі. 

Але ж сказано: „Не будь мудрий у власних очах, – бійся Бога та ухиляйся від злого‖ (Пр. 3: 7). 

Мудрість – це благо, яке не тотожне зі змістом слова освіченість, хоч одне й інше набувається з 

досвідом. „Блаженна людина, – пише Соломон, – що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, 

бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її…‖ (Пр. 3: 13–14). 

Досягти цього блаженства можна лише старанною працею з допомогою мудрих і добрих учителів. „Хто 

вважає на слово, той знайде добро, хто ж надію складає на Господа – буде блаженнний‖ (Пр. 16: 20). А 

слово вчителя може бути і лагідним, і строгим, гострим, і поблажливим, і вимогливим, але ж „хто 

напучування стереже – той на стежці життя, а хто нехтує картаня, той блудить‖ (Пр. 10: 17). 

Апостол Павло закликав: „Слухайте ваших наставників та коріться їм, – вони бо пильнують 

душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, – бо це для 

нас некорисне‖ (Євр. 13: 17). Можливо, дитина не одразу зрозуміє цінність отримуваних від учителя 

знань, не одразу відповість вдячністю за науку, не одразу знайде застосування того, в чому його 

просвітили. І це закономірно: „Коли я дитиною був, – пояснює апостол Павло, – то я говорив, як 

дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отже, тепер 

бачимо ми ніби у дзеркалі, у згадці, але потім – обличчям в обличчя; тепер розумію частинно, а потім 

пізнаю, як пізнаний я‖ (Кор. 13: 11–12). 
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Учитель засвітить учневі світло знань, і це буде те багатство, яке в нього ніхто не відбере, яким він 

зможе поділитися з іншим, аби не жити в темряві: „А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною і не 

ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, 

що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв‖ (Лк. 8: 16–17). Хіба не є це закликом 

до справедливого оцінюваня знань, яскравості того світла, яке хтось побачив і взяв із собою, або не бачив, 

але йому його „подаровано‖? Останнього не станеться, якщо учитель буде як той єпископ, якого як 

приклад ставив учневі своєму Тимофієві апостол Павло: „А єпископ має бути бездоганний, муж однієї 

дружини, тверезий, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п‘яниця, не заводіяка, але тихий, 

несварливий, не сріблолюбець‖ (І Тим. 3: 2–3). Є у Святому Писанні й застереження від надмірних 

запитів, від перебільшення своїх можливостей. Вдумаймось у такі слова Христа: „Учень не більший за 

вчителя, але, удосконалившись, кожен буде, як учитель‖ (Лк. 6: 40). Отже, учитель створить учневі умови 

для удосконалення, наблизить його до свого рівня. Кажуть, що в доброго учителя учні переростають його, 

але, перерісши, учень мусить пам‘ятати, завдяки кому він зміг досягти вищого рівня. У Євангелії від 

Матвія є така теза: „Учень не більший за вчителя, а раб – понад пана свого. Доволі для учня, коли буде 

він, як учитель його, а раб – як господар його‖ (Мт. 10: 24–25). На перший погляд, це суперечить почуттю 

щастя вчителя, учень якого переріс його знаннями. Але вдумаймось – для такого учня вчитель завжди 

буде більшим, бо від нього починалася дорога до вершин. 

О. Степанян у своїй статті „Дитинство в безрелігійному світі‖ наводить, на жаль, без посилання, 

слова В. Алфєєва: „Тепер стало модно розтягати Біблію і Євангеліє на притчі (Євангеліє – це теж 

Біблія. – Н.Д.). Велика таїна релігійного життя зводиться до… рівня наших розмірковувань…‖ [9, 

 с. 11]. Оце щось подібне зробили і ми в цій статті. Але ж справедливо запитує Олена Степанян: 

„…що ж ми, які нахапалися потроху від благ релігії, культури і т. ін., можемо запропонувати своїм 

дітям? Здебільшого – дуже мало: нашу біологічну прив‘язаність і часточку нашої душевності. 

Можливо, була б у нас духовність (у справжньому смислі, а не в смислі споживання літератури і 

мистецтва), підлітки не лякали б нас, як лякають нині‖ [9, с. 11]. 

Знаючи, що „жоден пророк не буде приємним у Вітчизні своїй‖ (Лк. 4: 24), а жоден методист не 

може дати рецепта для кожної педагогіної ситуації, і жодна ідея не є істиною в останній інстанції, не 

можемо усе ж не запропонувати слова блискучого, як на свій час, педагога-новатора Марії Монтессорі: 

„Розум організовується, міцнішає і росте, коли ним керує така послідовність, яка відповідає 

природному порядкові. Він виявляється в рівновазі, ясності, спокої й гарній дисципліні, що 

характеризує поводження дітей, коли вони зацікавлені природними для них інтересами‖ [6, с. 219]. 

На жаль, у наш час наука, точніше навчання, не для всіх дітей і юнаків та юнок є природним для 

них інтересом. Коріння цього інтересу – у маминій колисковій, у родинній гармонії, у повазі до 

старших, у праці щоденній, у молитві. Є молитва перед наукою і молитва після науки, хтось промовляє 

їх повністю, а хтось лише каже: „Поможи, Господи!‖, „Дякую, Боже!‖. Є в тих молитвах пояснення 

очікуваного успіху. Порівн.: „Милосердний Господи, пошли нам ласку Духа Твого Святого, що подає 

нам розум і зміцнює духовні сили наші, щоб ми, уважно переймаючи науку, виросли Тобі, Творцеві 

нашому, на славу, батькам нашим на радість, Церкві й Україні на користь‖; „Дякуємо Тобі, Боже, 

Творцеві нашому, що ти сподобив нас ласки Твоєї вислухати начання. Благослови наших начальників, 

батьків та вчителів, що ведуть нас до пізнаня добра, і пошли нам розум та силу продовжувати науку 

нашу. Амінь‖ [4, с. 46]. Отже, наука тоді корисна, коли вона бажана, усвідомлена, коли учитель 

свідомий свого обов‘язку. Я.А. Коменський обурювався: „Що таке неуцький учитель, пасивний 

керівник інших, як не тінь без тіла, хмара без дощу, джерело без води, лампа без світла, отже, пусте 

місце. Хай буде йому соромно!... Ти удаєш із себе учителя – так учи або скинь із себе цю машкару‖ [8, 

с. 90]. Впізнаєте: і джерело, яке мусить мати воду, і лампа, що світить… 

У педагогічній науці – писаній і неписаній – є чимало мудрих порад і щодо того, яким мусить 

бути учитель і чого він може вимагати від учнів. Наприклад, Сухомлинський В.О. вважав, що 

„Вихователь тільки тоді є сіячем розумного, доброго, вічного, коли він правильно бачить добро і 

зло, правильно оцінює найтонші пориви душі, думки, наміри, прагнення. Правильне бачення добра і 

зла – основа справедливості, а виховання перестає бути вихованням, коли дитина відчуває, що з нею 

повелися несправедливо. Несправедливість породжує образу й обурення, підлість й лицемірство‖ 

[8, с. 153]. І знову: чи впізнаєте перегук зі Святим Письмом? Хоч не відомо, чи знали його великі 

педагоги нашого недавнього минулого… Добро вічне, зло – приречене. 

Звичайно, вінцем усього нашого життя, учительського зокрема, є любов. І це теж сентенція вічна. 

Еразм Роттердамський казав: „Краще менше знати і більше любити, аніж більше знати і не любити‖. 

Клас не повинен знати, хто у вчителя улюблений учень, але клас завжди знає, хто його улюблений 

учитель. І знову – гармонія дій і почуттів. „Коли я думаю про школу і шкільного вчителя, в моїй уяві 
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завжди спалахує образ ясної, вічно юної ватри, – зізнається письменник Петро Панч. – Вона, мов 

неопалима купина, палає незгасно на вітрах історії, а все нові й нові покоління людей підступають до 

неї, тягнуться до її очисного полум‘я і, нагрівшись, відходять з просвітленою душею‖ [7, с. 67]. 

Отже, найважливіше усе ж – просвітлення душі, бо лише з такою душею людина 

випромінюватиме і світло знань, і світло моральності. В. Гюго був переконаний, що „виховання – 

справа сумління, освіта – справа науки; в людині, яка уже сформувалася, обидва ці види пізнання 

доповнюють один одного‖ [7, с. 452]. А одне без другого іноді буває навіть небезпечним як для самої 

людини, так і для суспільства, бо як казав Ж.-Ж. Руссо і підхоплював Л. Толстой, „ніколи незнання не 

чинить зла; небезпечна лише помилка, помиляються ж люди не тому, що не знають, а тому, що 

вдають із себе знавців‖. Так знову підходимо до відповідальності за те, як людина може і повинна 

скористатися знаннями. Знаннями не лише з конкретних галузей науки, навчальних дисциплін, а 

знаннями Закону, який Христос прийшов не зруйнувати, а удосконалити. Оцю місію удосконалювати 

він залишив на землі для Апостолів, вони ж передали священнослужителям. Ні, ні, не скажемо, що 

вони „передали‖ учителям. Просто учитель закону Божого, цебто катехит, і учитель законів світських 

відповідно в теологічному та науково-пізнавальному аспектах мають один об‘єкт просвітительства – 

дитину, і одне завдання – зробити з неї Людину високоморальну і освічену. 
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Summary 

Nadia Babych 

 

The problem of teacher-pupil by the Bible and nowadays 

The conscious non-fulfilment of one's professional duties is a sin in direct and figurative sense. In New 

Testament we find a lot of explanations of many pedagogical problems. Only the person with enlightened 

heart will shed light of knowledge and morality. 
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РЕЛІГІЙНИЙ ТЕКСТ У КОМУНІКАЦІЇ ЕТНОКОНФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

У статті аналізується роль трансдисциплінарного поняття тексту в релігійних 

комунікативних процесах у контексті етноконфесійного середовища. Досліджується значення 

релігійного тексту у породженні та передачі змісту інформації, що уможливлює адекватне 

взаєморозуміння учасників етноконфесійного полілогу. 

Ключові слова: текст, комунікація, етноконфесійне середовище, символ, дискурс. 

 

Актуальність дослідження. У комунікативних процесах етноконфесійного середовища 

виразно виділяється системно-семантичний потенціал релігійних символів і знаків, що виступають 

важливими засобами текстотворення. Трансдисциплінарний дискурсивний аналіз релігійного тексту 

дозволяє репрезентувати основні риси картини світу в тій чи іншій культурно-релігійній парадигмі. 

Це особливо важливо у практичній та теоретичній площині діалогу культур і релігій. 
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Попри беззаперечну різницю логіко-поняттєвого змісту, моделей антропологічного простору, 

прагматичних навантажень символіко-комунікативних номінацій мови та релігії, можемо прийняти 

думку Е. Кассірера, котрий зазначив, що «ми живемо в словах мови, в образах поезії та 

образотворчого мистецтва й у формах музики, в галузі релігійних уявлень, релігійної віри. І тільки 

тут ми «знаємо» один одного» [7, с. 83]. 

Мова виступає основним носієм смислу, тоді як завданням релігії є пошук сенсу життя, адже 

«віра – не довільне припущення, яке базується лише на чужому авторитеті або навіть на запереченні 

розуму. Навпаки, віра в Бога – це розкриття глибинної сутності розуму як такого, його божественної 

необхідності, що перевищує будь-яку самовільність» [16, с. 116]. 

У контексті діалогу культур, до діапазону котрого належить як культура одного етносу, так і 

різних націй у своїх головних виявах, взаємовпливи різних релігій виступають як одні з 

найвиразніших сегментів означених процесів. На думку Е. Кассірера, це суперечка між удаваним Я та 

узагальненим Ти, що пояснюються через антиномію «своє-чуже» [Див.: 7]. 

Проблема функціонування релігійного тексту в контексті поліфонічної етноконфесійної 

комунікації потребує докладного комплексного аналізу, що передбачає залучення поняттєво-

категоріального інструментарію ряду гуманітарних наук. Як зазначає український релігієзнавець 

Ірина Богачевська, до проблемного поля релігієзнавства належать питання кодифікації сакральних 

текстів, перекладу священних текстів іншими сакральними або світськими мовами, семіотика 

релігійного ритуалу та культу як текстів певної духовної традиції [5, с. 17–18].  

Поняття тексту аналізується в інтердисциплінарному аспекті на стику лінгвістики, літературознавства, 

естетики, семіотики, мистецтвознавства. У релігієзнавчій науці текстологічна проблематика мало 

досліджувалася, хоча науково-теоретичний та практичний потенціал її вельми значний. 

Метою представленої статті є розгляд семантичного діапазону поняття тексту в 

комунікативних релігійних процесах етноконфесійного середовища. Відповідно, основними 

завданнями визначено такі: 

– подати узагальнене поняття тексту й комунікації; 

– визначити роль тексту в загальній системі культури; 

– виділити роль тексту в релігійній комунікації. 

Рівень розробки проблеми. Теоретичною основою нашого дослідження є праці Р. Барта, Ф. 

Бацевича, М. Бахтіна, І. Богачевської, С. Кримського, Ю. Лотмана, П. Рікера та ін., в яких розглядалися 

різні засади проблематики тексту. Однак, визначення ролі поняття тексту в релігійних комунікативних 

процесах (у своєму трансдисциплінарному аспекті) не піднімалося у релігієзнавчій науці.  

Передусім слід з‘ясувати саме поняття комунікації, котрим оперують чимало суспільних наук. 

Попри те, що часто, як в побутовому мовленні, так і в науковій літературі, поняття 

«спілкування» та «комунікація» ототожнюються, вони між собою різняться. Перше з них є більш 

загальним, а друге – конкретним, що позначає собою лише один з типів спілкування. 

За визначенням Ф. Бацевича, «спілкування – сукупність зв‘язків і взаємодій людей, суспільств, 

суб‘єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, 

навичками та результатами діяльності» [4, с. 27]. Це поняття охоплює різноманітні процеси взаємодії 

людей в інформаційному (обмін інформацією), інтерактивному (зв‘язки та впливи учасників) та 

перцептивному (сприйняття органами чуттів) виявах. 

Натомість, комунікація, як «смисловий та ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін 

інформацією в різноманітних процесах спілкування» [4, с. 28], зазвичай, пов‘язана тільки з 

інформаційним зв‘язком. 

У нашому дослідженні акцентуємо увагу на семіотичних системах комунікації, в яких її учасники 

оперують символічно зашифрованими повідомленнями, що також є одним із видів операцій з інформацією. 

Сучасний німецький лінгвіст Е. Гроссе вважає, що в широкому розумінні «комунікація є акцією 

спілкування за допомогою знаків (мовних і немовних), що слугує меті передавання інформації 

незалежно від способу та намірів» [4, с. 28]. 

Ф. Бацевич виділяє такі основні функції комунікації в суспільстві: 

– вона є одним із найважливіших чинників формування суспільства; 

– виступає найбільш важливим «механізмом» соціалізації особистості, пов‘язаної з 

конкретним етносом, культурою, історією, психологією, ментальністю тощо; 

– саме комунікація виділила людину з тваринного світу, «прив‘язавши» засобами 

референції, тобто виділення, до навколишнього світу; 

– вона виступає засобом корекції соціального вияву індивіда або групи; 

– забезпечує існування та передавання соціальної пам‘яті; 
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– сприяє синхронізації життя суспільства у часі та просторі [Див.: 4, с. 29]. 

М. Бахтін саму природу мистецтва розумів у комунікативному аспекті, що володіє власними 

знаками та символами [Див.: 6]. 

Якраз релігійна комунікація виступає однією з найважливіших форм семіотичної природи мови, 

крізь яку людина виражає своє відношення до надприродного та сприймає себе в цьому світі. 

Рівень релігійної самосвідомості та знання основних принципів віровчення, що дозволяє 

дешифрувати окремі субтексти (дискурси) та повідомлення, уможливлює подолання розриву в часі між 

процесом створення тексту, його введенням у комунікативну ситуацію та сприйняттям реципієнтом як 

комунікативного цілого. Цим забезпечується одна з основоположних ознак релігії, адже «вміння 

однаковим (або хоча б подібним) чином розшифрувати повідомлення, передані в даному релігійному 

співтоваристві, виявляти в них смисли, які визначають всю його життєдіяльність, використовувати 

стандартні зразки поведінки, що задаються цими повідомленнями тощо – забезпечують рамки, у яких 

кожний член релігійного співтовариства відчуває свій зв'язок з іншими віруючими, сприймає себе як 

елемент єдиного цілого, переборюючи тим самим «страх самітності й занедбаності» [5, с. 177]. 

Слід відзначити, що повністю незмінних, сталих семіотичних текстів немає, межа замкнутого 

світу семіозису та позасеміотичної реальності є цілком проникною. Відповідно, відбувається 

двосторонній процес: позасеміотичні вторгнення приносять із собою певну динаміку, трансформуючи 

текстовий простір, але водночас і самі змінюються. Семіотичний простір із різною інтенсивністю 

викидає з себе культурні фрейми, що певний час можуть перебувати в неактуалізованому стані, але в 

якийсь момент (у контексті дихотомії «традиція-новаторство») реінтерпретуються (чи 

реміфологізуються) в новому культурному континуумі. Двосторонній процес обміну з позасеміотичним 

простором становить важливий чинник соціокультурної динаміки [Див.: 10, с. 177–178]. 

Дешифрування релігійних текстів як окремих комунікативних одиниць уможливлює взаємодію 

тексту та його реципієнта. Осмислене сприйняття релігійних текстів вельми важливе, адже 

«опосередкований характер текстової комунікації, розрив у часі між утворенням тексту, його 

введенням у комунікацію та його сприйняття поряд із складністю його будови перетворює на 

самостійну проблему стикування цих фаз, і, таким чином, постає питання про комунікативну 

ефективність тексту та текстової комунікації в цілому» [17, с. 6]. 

У широкому значенні текст – це «зв‘язна та повна послідовність знаків» [21, с. 822]. Із 

загальнофілософського погляду, «текст виступає як матеріальна оболонка ідеальних результатів 

людської діяльності» [8]. 

Р. Барт однією з особливостей структуралізму й семіотики відзначає використання терміну 

«текст», що в свою чергу витісняє поняття «твір». Науковець подає семантичний діапазон цієї 

категорії сучасної гуманітарної науки, відзначаючи такі його ознаки: функціонування лише в мові, 

дискурсі, динамічність та змінність; виключення вузької та сталої класифікації, зокрема жанрової; 

імпліцитне чи експліцитне пізнання тексту осягається через знаково-символічні коди; 

полісемантичність, «множинність сенсу», рух значень, взаємопереплітання та «вибух, розщеплення 

усіх сенсів»; відсутність монолітної цілісності, можливість самостійного функціонування окремих 

частин; скорочення «дистанції між письмом і текстом», «гра із самим текстом», коли читач «грає у 

Текст (як у гру), потім він ще й грається Текстом»; відчуття задоволення реципієнтом «без почуття 

відчуженості», дистанції [1, с. 491–497]. Проте теоретик структуралізму усвідомлює обмеженість 

метамовного характеризування властивостей тексту, порівнянь його із твором – традиційною 

категорією естетики: «Слово про Текст повинно бути тільки текстом, його пошуком, текстовою 

працею, тому що Текст – це такий соціальний простір, в якому не сховається жодна мова і жодний 

суб‘єкт, який промовляє, не буде суддею, господарем, політиком, сповідником, дешифрувальником, і 

теорія Тексту невпинно зливається з практикою письма» [1, с. 496]. 

Порівнюючи підхід Ф. де Соссюра, котрий прагнув подолати «різнорідність» людської мови 

вибором рівня смислу на початку наукового аналізу (таким чином будував систему мови), Р. Барт 

відзначає, що також і «в тексті, вже на вторинному рівні дискурсу, одночасно розгортаються численні 

коди, що не одразу піддаються систематизації, а ще точніше, найменуванню» [2, с. 402]. Теоретик 

передусім пропонує розглядати текст під семантичним, змістовим (тематичним, символічним, 

ідеологічним тощо) кутом зору. Далі дослідник має прослідковувати, розшифровувати, 

інтерпретувати раніше намічені коди, а також відшукувати, виявляти інші. Подальшим завданням 

буде «взірвати текст, розсіяти первісну хмару смислів, первісний образ змісту. Структурний аналіз 

спрямований не на істинний смисл тексту, а на його множинність; тому робота наша повинна 

полягати не в тому, щоб, відштовхуючись від форм, розпізнавати, висвітлювати та формулювати 
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зміст (для цього жоден структурний метод не є потрібний), а в тому, аби, навпаки, розсіювати, 

розсувати, приводити в рух первісно даний зміст під впливом науки про форми» [2, с. 412]. 

Ю. Лотман у загальній системі культури вбачає основну роль текстів в адекватній передачі 

значень та породженні нових смислів. Накопичення текстів у культурі не є хаотичним, а складною, 

ієрархічною, злагодженою системою. При цьому її «складність стосовно осі 

«однорідність/неоднорідність» така, що будь-який текст неминуче постає мінімально у двох 

перспективах, як включений до двох типів контекстів. Із одного погляду, він виступає як однорідний 

з іншими текстами, з іншого, –дд як такий, що випадає з ряду, «дивний» і «незрозумілий» [15, с. 588–

589]. Саме проблема діалогу різнорідних текстів лежить в основі теми «текст у тексті», у якій 

«відмінність у закодованості різних частин тексту стає виявленим чинником авторської побудови і 

читацького сприйняття тексту» [15, с. 589]. Ю. Лотман загалом культуру називає текстом, «однак 

надзвичайно важливо зазначити, що це складно побудований текст, він розпадається на ієрархію 

«текстів у текстах» і творить складні переплетення текстів» [15, с. 594]. 

Приймаючи лотманівську тезу про «поліглотизм культури», варто відзначити, що тексти 

культури переважно зашифровані принаймні двома семіотичними системами (наприклад, поєднання 

слова і жесту - ритуальний танець), якщо оминути тексти, створені штучними мовами або ж спеціально 

створювані навчальні ілюстративні матеріали. Крім того, текст у власній синхронності різними своїми 

пластами може бути закодований мовами різних часових і просторових зрізів [14, с. 142–143]. 

Адекватна інтерпретація певного тексту, зокрема релігійного, вельми важлива, бо ж «ми 

сприймаємо тлумачення, вироблені нами самими, як основу для своїх дій; вони наділені властивістю 

узгоджуватися між собою з урахуванням нашого тлумачення власного «я» [20, с. 202]. 

Загалом у класичному (повязанному передусім з антропологією Леві-Строса) структуралізмі 

«текст позначений у вигляді завдання – як досліджувана сукупність культурних кодів, у відповідності 

з котрими організовується знакова багатоманітність культури» [21, с. 822]. 

До найважливіших функцій текстів (як і семіотичних систем), окрім комунікативної, є 

смислотворча, що виступає «не в якості пасивної установки наперед даного смислу, а як генератор 

смислів» [14, с. 144]. Прикладом виступають наукові факти, коли не мова передує тексту, а саме текст 

(як і його контекст) вимагає свого дешифрування (достатньо часто дослідники архаїчних культур 

мають перед собою певний текст, що потребує реконструкції гіпотетичним кодом). Далі можемо 

говорити про творчу функцію тексту, який, «будучи семіотично неоднорідним, вступає в гру з 

дешифруючими кодами та справляє на них деформуючий вплив», а в результаті «просування тексту 

від адресанта до адресата відбувається зсув смислу та його приріст» [14, с. 145]. 

Відповідно, структуралізм має право підсумувати факт, що текст «гетерогенний та 

гетероструктурний, він є маніфестацією одночасно кількох сов. Складні діалогічні та ігрові 

відношення між різноманітними підструктурами тексту, що утворюють його поліглотизм, є 

механізмами смислоутворення» [14, с. 145]. 

Із проаналізованих характеристик тексту виводиться функція культурної пам‘яті, за якою, 

«тексти утворюють згорнуті мнемонічні програми» [14, с. 146].  

Отож, «текстовий генератор, що мінімально працює, – це не ізольований текст, а текст у 

контексті, текст у взаємодії з іншими текстами та з семіотичним середовищем» [14, с. 147]. 

Протягом тривалої практики функціонування текст стає чимраз інформативнішим, його 

семантичний діапазон наповнюється новими конотативними навантаженнями. Як писав Р. Інгарден, текст 

не помирає в межах культури, котра його створила передусім тому, що він не рівний своїй матеріальній 

сутності, він інтенційний, тобто співпричетний до свідомості, що його сприймає [Цит. за: 24, с. 15]. 

Для видатного представника філософської герменевтики П. Рікера «текст – це будь-який дискурс, 

зафіксований на письмі», де «фіксація письмом – це складова частина самого тексту» [18, с. 305]. 

М. Бахтін відзначає: системі мови у тексті «відповідає все, що повторюється і відтворюється , все, 

що може бути дане поза цим текстом (даність)» [3, с. 417]. Індивідуальність та неповторність (в чому 

якраз і полягає його смисл) тексту «стосується істини, добра, краси, історії» [3, с. 417]. Вчений називає 

специфіку гуманітарного мислення діалогічністю особливого виду: «складний взаємозв‘язок тексту 

(предмет вивчення та обдумування) і створюваного контексту, в якому реалізується пізнавальна та 

оцінна думка вченого», адже «гуманітарні науки – науки про людину та її специфіку, а не про безголосу 

річ і природне явище. Людина у її людській специфіці завжди виражає себе (говорить), тобто створює 

текст (хоча б потенційний). Там, де вивчають людину поза текстом і незалежно від нього, це вже не 

гуманітарні науки (анатомія і фізіологія людини тощо). Людський вчинок є потенційним текстом і 

може бути зрозумілим (як людський вчинок, а не фізичне явище) тільки у діялогічному контексті свого 

часу (як репліка, як смислова позиція, як система мотивів)» [3, с. 417–418]. 
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У комунікативній лінгвістиці «текст – результат спілкування (інтеракції та трансакції), його 

структурно-мовна складова і одночасно кінцева реалізація; структура, в яку втілюється «живий» 

дискурс після свого завершення» [4, с. 147]. Правда, внаслідок інтерпретаційного індивідуального 

сприйняття адресатом він наповнюється новими конотаціями, тобто перетворюється на дискурс. 

У літературознавстві «текст (лат. textum: тканина, зв'язок, побудова) – структурно цілісна та 

семантично завершена авторська праця, що становить зв‘язну послідовність знаків, повне лінійне 

висловлювання; повідомлення, документи, відтворені на письмі або поліграфічним способом» [9, с. 465]. 

Аналіз поняття тексту особливе місце займає в науковій традиції семіотики, що ґрунтується на 

вченні Ф. де Соссюра та празької школи і ставить в основу «антиномію мови та мовлення (тексту)», що 

«виразилося у намаганні розглядати окремий комунікативний акт – обмін повідомленням між 

адресатом та адресантом – як першоелемент та модель будь-якого семіотичного акту» [12, с. 11]. 

Засновник тартусько-московської структуралістської школи Ю. Лотман виводить поняття семіозису (за 

аналогією до поняття ноосфера, що ввів у науку В. Вернадський) як «певного семіотичного 

континууму, заповненого різнотипними семіотичними утвореннями, що перебувають на різному рівні 

організації», адже «чіткі й функціонально однозначні системи в реальному функціонуванні не існують 

самі по собі, в ізольованому вигляді» [12, с. 11–12]. Правда, якщо ноосфера володіє матеріально-

просторовим буттям, охоплюючи частину нашої планети, то простір семіосфери має абстрактний 

характер. Проте це не є художня метафора, адже «маємо справу з певною сферою, що володіє тими 

ознаками, котрі приписуються замкнутому в собі просторі» і «лише всередині такого простору 

виявляється можливим реалізація комунікативних процесів та вироблення нової інформації» [12, с. 12]. 

Вчений вважає більш доцільним розглядати семіотичний універсум як «єдиний механізм (якщо не 

організм)», «велику систему», що називається семіозисом» протиставляючи розгляд семіотичного 

простору як сукупності окремих текстів та імпліцитних одна до одної мов [12, с. 12]. 

Серед основних ознак семіосфери Ю. Лотман виділяє наступні:  

– обмеженість – семіосфера «не може торкатися з іносеміотичними текстами або не-

текстами. Для того, щоб вони для неї отримали реальність, їй необхідно перевести їх на 

одну з мов її внутрішнього простору або семіотизувати факти. Таким чином, точки межі 

семіосфери можна уподібнити до чуттєвих рецепторів, які переводять зовнішні 

подразники на мову нашої нервової системи, або блокам перекладу, що адаптують даний 

семіотичній сфері зовнішній для неї світ» [12, с. 13]; 

– семіотична нерівномірність – «семіотичний простір характеризується наявністю ядерних 

структур (частіше кількох) з виявленою організацією та більш аморфним семіотичним 

світом, що тяжіє до периферії, в котрий ядерні структури занурені. Якщо одна із ядерних 

структур не тільки займає домінуюче положення, але й піднімається до стадії самоопису і, 

відповідно, виділяє систему метамов, за допомогою котрих вона описує не тільки саму себе, 

але й периферійний простір даної семіосфери, то над нерівномірністю реальної семіотичної 

карти надбудовується рівень ідеальної їй єдності. Активна взаємодія між цими рівнями стає 

одним із джерел динамічних процесів всередині семіосфери» [12, с. 16]. 

Семіотика культури розширює первісне поняття тексту як висловлювання на якійсь певній мові, адже 

для того, щоб те чи інше повідомлення можна було визначити як «текст», воно повинне бути закодоване, 

принаймні, двічі, наприклад: молитва належить водночас і природній, і релігійній мові. Ю. Лотман 

прослідковує ґенезу поняття тексту: історично первісним було висловлювання природною мовою, потім 

відбувалося перетворення його в закодовану вторинною мовою ритуалізовану формулу – текст. 

 Наступним етапом було поєднання текстів на принципово різних мовах, скажімо, вербальна 

формула та релігійно-ритуальний жест. При появі художніх текстів багатоголосий матеріал 

репрезентувався мовою певного виду мистецтва. 

Далі динаміка художніх текстів мала дві основні тенденції: на підвищення їх цілісності й 

герменевтичності та збільшення «внутрішньої семіотичної неоднорідності, суперечливості твору, розвиток 

у ньому структурно-контранстних підтекстів, що мають тенденцію до все більшої автономії» [13, с. 5]. 

Ю. Лотман у дослідженні моделей комунікації виділяє їх основоположну схему, яка охоплює всі 

комунікативні ситуації: «той, хто передає – повідомлення – той, хто приймає». Якщо вести мову про 

автокомунікацію (у теорії семіотики, зокрема в тлумаченні тартусько-московської школи, це поняття 

визначається так: 1) тип інформаційного процесу в культурі, організований як така передача 

повідомлення, вихідною умовою котрої є ситуація співпадіння адресата та адресанта; 2) напрям «Я – 

ВІН», в якому «Я» – це суб‘єкт передачі, володар інформації, а «ВІН» – об‘єкт, адресат), то вона 

розглядається також у контексті представленої схеми як окремий її вид, різниця полягає лише в тому, 

що просторовий розрив між адресантом і адресатом заміняється часовим. Отож, існують дві моделі 
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комунікації: «Я–ВІН» та «Я–Я» (за Л. Виготським, «внутрішнє мовлення»). Перша з них називається 

«зовнішня», а друга – «внутрішня». Ю. Лотман зазначає, що кожна із цих систем існує не окремо, а 

разом, становлячи єдиний організм комунікації, котрий складається з двох співвіднесених структур.  

Зовнішня комунікація будується за такою схемою: даність коду – введення тексту, що закодовується в 

його системі, – передавання – декодування. Ідеальним варіантом є той, коли текст при вході та виході 

співпадає (має місце зменшення інформації). При цьому код становить у схемі константу, а текст – змінну. 

Внутрішня комунікація представляється за наступною схемою: даність тексту, закодованого у певній 

системі, – введення іншого коду – трансформація тексту. Тут код становить змінну, тексти при вході та 

виході різняться (констатується збільшення інформації в тексті за рахунок його взаємодії з новим кодом). 

Внутрішня комунікація поділяється на мнемотичну (повідомлення собі з метою збереження інформації, 

котра вже наявна) та інвенційну (повідомлення собі з метою отримати приріст інформації). 

Варто відзначити, що структура мов зовнішньої та внутрішньої комунікації відрізняється. 

 «Зовнішня» мова будується на основі знаків, що структуруються в ланцюжки, протяжність 

котрих є обмеженою, оскільки поєднані різноманітні елементи. 

«Внутрішня» мова тяжіє до елементів передачі інформації, що отримують семантичне наповнення 

лише як частина певної послідовності; оскільки її елементи еквівалентні, то синтагматика будується за 

принципом поєднання однакових сегментів, ланцюжки котрих безкінечні в перспективі розгортання 

змістового наповнення [Див.: 11, с. 666–668]. 

У релігійному семіозисі присутні обидві комунікативні моделі, що часто між собою 

перетинаються, взаємодоповнюються. У сучасному лінгвістичному релігієзнавстві варто розширити 

предметне поле текстологічних досліджень, не обмежуючи їх тільки мовознавством чи 

літературознавством: методологія текстового аналізу стосується не лише вербального емпіричного 

матеріалу, але й невербального, наприклад, релігійного живопису, ансамблів храмової архітектури, 

ритуального танцю, сакральних символічних систем тощо. 

Окреслений вектор релігієзнавчих досліджень важливий не лише в аспекті значущості 

побудови теоретичних парадигм смислової багатоплановості релігійних картин світу в культурно-

часових та етнологічних просторах, але також і в розкритті конструктивно-когерентного характеру 

емпіричного релігійного матеріалу в комплексному аналізі етноконфесійних та соціокультурних 

трансформацій. Саме міждисциплінарне поняття тексту в контексті розуміння основних моделей 

комунікації дозволяє експлікувати внутрішньоформний пласт різноманітних проявів релігійного. 
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Summary 

Ivan Ostashchuk 

 

Religious text on the communication of ethno-confessional enviroment 

The significance of interdisciplinary concept of text on religious communicational processes in the 

context of ethno-confessional environment is analysed in the article. Importance of religious text on 

generation and conveyance of substance of information which mutual understanding of participants of ethno-

confessional environment determines is proved. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 
 

 188 

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 
 

 
УДК 159.9-055.2:272 

© Людмила Погоріла 

м. Житомир 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ЯК ДИНАМІЗМ ВИЯВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ 

В КОНТЕКСТІ КАТОЛИЦЬКОГО СВІТОГЛЯДУ 

 

У розвідці аналізується погляд Римо-католицької церкви на жіночу суб’єктивність, яка 

акумулює в собі екзистенцію біологічних, психологічних та соціальних факторів. Церква репрезентує 

особливість жіночої онтології та «різність» жіночого буття як особливість людського існування. 

Ключові слова: жінка, католицизм, Церква, феміністичний, християнська антропологія, 

психологічна сутність. 

 

На межі третього тисячоліття особливо актуальною постає проблема вирішення жіночого 

питання. Нова епоха, займаючись вивченням феномену людини (варто погодитись з тим, що досить 

довгий час поняття "людина" ототожнювалось з особою чоловічої статі), приєднує до своїх інтересів і 

проблематику жіночої суб‘єктивності. Сьогодні жінка нарівні з чоловіком спроможна діяти, 

створювати та розвиватись. Сьогодні жінка має вільний доступ до здобуття освіти, що створює 

потенціал майбутньої кар‘єрної самореалізації. Сучасна жінка – це впевнена в собі, самодостатня та 

активна особистість. Однак беручи до уваги той ряд змін, що трансформував багатовікову незмінну 

роль жінки та розглядаючи "нову феміну", чи не виникає відчуття ілюзії та не справжності фемінізму, 

нехай навіть найліберальнішого? Чи можливо так, що поривання жінки до свободи вибору, свободи 

дії та такої довгоочікуваної незалежності лише є фантомом цієї самої свободи? 

Проблема незалежності жінки нерозривно пов‘язана з материнством, тобто тим, що «звужує» спектр її 

потенціальних можливостей та «гальмує» їх темп розвитку, висловлюючись категоріями фемінізму. Однак 

функцію продовжувачки роду зможе виконувати лише жінка, крім того, використовуючи весь свій 

внутрішній материнський потенціал, виховати гармонійно розвинену особистість може тільки мати – це 

говорить про те, що материнський обов‘язок був, є і буде пріоритетним для жінки й уникаючи його, жінка 

втікає від самої себе. Маскулінізація жінки завжди буде віддавати фальшивістю та штучністю, а радикальна 

фемінізація спотворить неповторну жіночу сутність. Тому перед суспільством постає ще більш нагальна 

проблема: як вирішити жіноче питання, залучити жінку до широкої діяльності «поза домом» й не "втратити" 

жінку, жіноче, що й спричиняє велику актуальність даної проблематики. Варто зауважити, що ця проблема 

є однією з основних і в католицизмі. Постаючи як своєрідний моральний регулятор, Римо-католицька 

церква досить добре орієнтується в проблемах сьогодення та пропонує нам розуміння жінки зі своєї точки 

зору, яка синтезує в собі традицію із сучасністю. 

Метою статті є розкриття в контексті католицького світобачення трьох основних чинників 

жіночої суб‘єктивності: психологічного, біологічного та соціокультурного, які за переконанням 

Церкви утворюють неповторність та особливість жіночності. 

Погляд Церкви на проблему сутності жінки можна простежити в низці офіційних документів 

(енцикліках, листах, посланнях), особливо слід виділити лист папи Івана Павла ІІ «Про гідність та 

покликання жінки». Говорячи про чоловічу та жіночу сутність, Церква при цьому пропонує 

звернутися до християнської антропології, яка досить чітко простежує людську статеву ідентичність і 

в якій людська істота інтерпретується як чоловік і як жінка. Основними та подекуди визначальними у 

християнському положенні про людину постають біблійні оповіді про створення та гріхопадіння. 

З цієї точки зору Церква звертає увагу на те, що антропологічна сутність чоловіка і жінки абсолютно 

однакова, створена на образ і подобу Бога і є вінцем процесу божественного творіння. Створення людини 

описано в двох епізодах книги Буття: перший – про створення людини як чоловіка і жінки (Бут. 1, 27), які 

виступають власниками божественної природи, потенційними носіями вищої сутності та засновниками 

людського роду. Саме їм Бог наказує реалізовувати себе в потомстві та панувати над створеним природним 

світом (Буття 1, 28). Папа Іван Павло ІІ зауважує, що біблійний текст дає нам достатню основу для 

підтвердження істотної рівності між чоловіком і жінкою щодо людської природи [4, с.16]. Таким чином 

Церква говорить про повну рівність жінки і чоловіка у їхній гідності, сутності та першопричинній динаміці. 

Другий епізод книги Буття, який є більш давнім за своїм походженням, як вважають дослідники, 
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використовуючи метафоризовану мову більш конкретно розповідає про створення людини, як чоловіка, який 

спочатку не був повногранним в своєму бутті, тому Бог вирішив доповнити його і створив з чоловікового 

ребра жінку. Слід звернути увагу на те, що жінку створено з тієї сутності, що в Біблії названо «ха адам», тобто 

людини, без розрізнення її за статевими ознаками. Теолог Т.Рауш підкреслює: «… тут немає ніякої підлеглості 

один одному: людство просто існує, як чоловік та жінка. До гріхопадіння – рівні партнери…» [5, с.45]. 

 Виходячи з акту творення людини, Церква завжди говоритиме про те, що в основу людських, 

міжстатевих взаємин лягає закон єдності й боротьби протилежностей, який стає визначальним у 

взаємовідносинах між чоловіком та жінкою на протязі всього життя. Основоположна помилка, 

зауважують теологи, з якої випливає чимало перекручень цієї загалом християнської, євангельської 

думки, – це сплутання рівності з однаковістю, що є підміною логічної основи [7, с.13]. Тут варто 

підкреслити, що саме однакове онтологічне походження, але різна біологічно-психологічна сутність 

чоловіка і жінки створюють виключну можливість для гармонійного людського спілкування та 

плідної співпраці. Людська екзистенціальна особливість окреслюється специфічністю людської 

статевості. Звідси випливає, що вчення католицької Церкви про статевість, яке окреслює чоловічу та 

жіночу біологічно-психологічну сутність характеризується наступними рисами: 

1)чоловіча та жіноча статевість є продуктом Божого промислу; 2)різниця між статями спонукає до 

тісного міжособистісного діалогу та народження потомства; 3)гарантом людських взаємин повинна 

виступати любов – «любов як жертвування і прийняття, любов як давання та одержування»[2, с. 445]; 

4)відсутність любові спотворює людську статевість. 

Ретельне підкреслення Церквою різної людської біології спровокувало на досить часті 

обвинувачення Церкви у сексизмі та у розгляді жінки як особи, яка потрібна виключно для репродукції. 

Крім того, фізіологічні особливості жіночого тіла завжди мали асоціацію з чимось матеріалістичним і як 

наслідок – гріховним. Але сучасна Церква відкидає такі обвинувачення й намагається показати «різність» 

людської фізіології тільки як стремління до утворення цілісного: тобто різність жінки і чоловіка 

поєднуючись, як на статевому, так і на психологічному рівнях здатні утворити цілісність людини, яку 

хоче бачити Бог. Переживати своє людське існування на образ і подобу Божу – значить також жити у 

відношенні до другого "я". Також варто зауважити, що головна заповідь Бога людям "плодіться й 

розмножуйтесь" передбачає поєднання різного заради досягнення божественної мети. Народження 

жінкою нової людини, нового члена колективу окреслене в католицькому віровченні серйозністю 

усвідомлення. Навіть Папа Іван Павло ІІ в Апостольському листі "Наближення третього тисячоліття" вже 

на першій сторінці акцентує увагу на словах апостола Павла: "Як же сповнився час, Бог послав свого 

Сина, що народився від жінки"; понтифік народження Спасителя від жінки розглядає як символічно-

сакраментальну подію. Крім того, Іван Павло ІІ розкриваючи все багатство жіночого внутрішнього 

потенціалу, вказував на Божу Матір, яка для Церкви та віруючих завжди виступатиме уособленням 

любові, ніжності, піклування, здатності до самопожертви та відданого служіння. Нам варто звернути 

увагу й на те, що такою самою Церква хоче бачити й кожну жінку, особливо в час моральних 

трансформацій та соціально-культурних перетворень. Кардинал Анджело Скола взагалі розглядаючи 

жінку, як «іншу» сутність, задає питання: «Хто ж є цей інший?», і відповідає – «в найвищому смислі слова 

це є сам Бог. І в певному смислі, жінка – Його найсильніший відбиток» [6, с.18]. Така позиція теолога 

говорить про велику повагу до жінки, як до носія Божого замислу та священного смислового плану щодо 

людини. Щодо біологічності жіночого тіла, то Церква простежує тут низку позитивних факторів, які й 

складають особливість та переваги жіночності та формують специфіку жіночої психології. Виходячи з 

того, що жіноча сутність наскрізь пронизана материнством та й те, що материнський інстинкт є головним 

та визначальним в житті жінки, Церква бачить в жінці уособлення сукупності таких рис як ніжність, 

доброта, самовіддача, чуйність, любов, жертовність, чуттєвість та віра. 

З цього приводу кардинал Й. Гьофнер виділяє певні особливості в життєвій діяльності як чоловіка, так 

і жінки. Отже, якщо чоловік «більше спрямований на трудову діяльність, то сутність жінки визначається 

самовідданим, спрямованим на близьку людину почуттям материнства» [1, с.87]. Кардинал вважає, що хоча 

Бог створив жінку і чоловіка з однаковою досконалістю, гідністю, правами та загальнолюдською сутністю, 

підхід до виконання, манера діяльності однієї й тої самої роботи в них буде не однакова. Наприклад, чоловік 

не може добре виконувати роботу пов‘язану з вихованням дітей або яку-небудь специфічну соціальну 

роботу тому, що чоловікам не дуже притаманні такі риси як чуйність, вміння і терпіння слухати, співчуття 

тощо. А жінка завдяки своїй емоційності, перевазі чуттєвості над раціональністю не здатна добре 

забезпечувати керівну, лідерську діяльність в повній мірі. Дослідники гендеру називають такі підходи 

гендерними стереотипами, які вважаються так званими схематичними уявленнями про певний стиль 

суспільної поведінки жінки і чоловіка, їхнього місця і ролі в суспільстві та сім‘ї. Римо-католицьку церкву 

можна назвати прихильницею гендерних ролей, але Й.Гьофнер уточнює, що «розподіл ролей між двома 
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статями переважно зумовлений історично, так само як і виконання професійних обов‘язків» [1, с.88]. Варто 

відмітити, що особливістю гендерних ролей є здатність до змінюваності, тому феномен люблячого і 

турботливого батька та професійно успішної матері наразі не є чимось незвичайним та рідкісним, тому 

католицизм, як досить далекоглядна релігія з абсолютним позитивом ставиться до таких явищ. 

Зважаючи на фізіологічні та психологічні особливості жінки, Римо-католицька церква вбачає 

головну її сутність в даруванні основної християнської моральної якості – любові. Не залежно від 

того, чи жінка реалізувала себе у фізичному материнстві чи в духовному. Папа Іван Павло ІІ 

роздумуючи на цими двома покликаннями жінки жодного не применшує, але й не вивищує перед 

іншим. Потенціал любові, самопожертви та самовіддачі, який закладено в жіночому єстві 

виражається в цінності «дару з себе, дару особистого»[4, с.53], підкреслює понтифік. 

Відмінність жіночої і чоловічої психології також не надає переваги чоловікові, а жінку уявляє, 

лише як концентрацію пасивності та неспроможності до широкої діяльності, навпаки низка жіночих 

психологічних ознак утворюють неповторну жіночу сутність, яка сприяє вираженню її важливого 

покликання, пророчого духу та особливості служіння Богові. 

Католицизм ототожнює жіночі психологічні показники не тільки з фізичним материнством, але 

й духовним. Феномен духовного материнства охоплює досить широкий вимір діяльності – від 

чернецтва до мирянського служіння. Жінка, в силу своїх душевних поривань і здатності до пожертви 

та допомоги, відчуває потребу дарувати любов та тепло не тільки власним дітям, але й багатьом 

обездоленим, хворим та немічним людям. Тому Церква наголошує на жіночому внутрішньо-

психологічному потенціалі, використовуючи який, жінка мусить так «оздоровлювати існуючі у світі 

порядки і умови …, щоб усе те відповідало нормам справедливості і скоріше сприяло практикуванню 

чеснот, ніж йому перешкоджало. Поступаючи таким чином, вони наповнять культуру і людські 

діяння» [3, с.121]. Тобто сукупність жіночих психологічних якостей стає головною детермінацією, що 

диктує особливе покликання жінки до праці в соціокультурній сфері. 

Позиція Римо-католицької церкви щодо реалізації жінки не тільки як дружини та матері, але й 

як активного діяча громадськості є досить позитивною та послідовною. Католицизм прийшов до того, 

що об‘ємний та якісний досвід жінок є надзвичайно важливим та необхідним у діяльності 

соціального забезпечення та у створенні необхідних умов для розвитку суспільства. Жінка, яка надає 

достатньої уваги чоловікові та дітям, та у якої вистачає сили для соціальної діяльності (також мається 

на увазі і робота в організації Церкви) має достатньо схвальних відгуків зі сторони католицизму. 

Тобто жінка з позиції Римо-католицької церкви – це особистість, яка створена на образ і подобу Бога, 

яка відрізняється від чоловіка рядом біологічних та психологічних ознак, які, втім, не применшують її 

неповторної сутності, а навпаки сприяють глибшому процесові взаємовідносин між чоловіком та жінкою та 

проявляють себе у існуванні жіночого, жіночності. Також жіноча суб‘єктивність стає поштовхом до 

особливого соціального буття жінки, яка завдяки своїм відмінним внутрішньо психологічним властивостям 

надає процесу соціалізації особистості рівноваги, гармонії та сприятливого морального розвитку. 
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Summary 

Lyudmyla Pogorila 

 

Psychological factor, as dynamism of expression of women’s subjectivism in  

context of Catholic outlook 

In present investigation analyses the view of the Catholic Church on women‘s subjectivism, which 

accumulate the existence of biological, psychological and social factors. The Church positions the feature of 

women‘s ontology and presents inequality of women‘s being, as peculiarity of human existence. 
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПЕРЕКОНАНЬ ЯК 

ЧИНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ 

У цій статті автор досліджує питання нормативного забезпечення свободи формування та 

зовнішнього виявлення світоглядних переконань як чинника соціалізації особи і гаранта запобігання 

негативного впливу соціалізації на неї. Проводиться аналіз відповідних норм права з точки зору 

філософського змісту та юридичної техніки. 

Ключові слова: особистість, світогляд, самоактуалізація, правові гарантії, свобода 

формування, світоглядні орієнтири, свобода совісті та віросповідання, соціалізація, інтеграція, 

соціум, система цінностей. 

 

Актуальність. З перших днів свого існування людина є включеною в соціальну взаємодію. У 

процесі взаємин з оточуючими людина отримує досвід громадського життя й суспільних відносин, 

який, після суб‘єктивного засвоєння, стає невід‘ємною частиною її особистості. При цьому особа, як 

суб‘єкт суспільних відносин, послідовно і систематично засвоює соціальний досвід суспільства та, в 

свою чергу, впливає на суспільство через власну діяльність. 

Процес соціалізації, під час якого відбувається інтеграція індивіда в суспільство, у різноманітні 

соціальні спільноти, доцільно розглядати передусім як культурний процес. Культуру в цьому плані 

можна визначити як соціальну пам‘ять, опанування якої, власне, і робить людину людиною. 

Серед духовних факторів соціалізації особи особливе місце належить світогляду, формування 

якого має дуалістичний характер та є результатом як впливу соціуму на систему цінностей та 

світосприйняття особи, так і результатом внутрішнього духовного пошуку людини – її 

самоактуалізації. Слід пам‘ятати при цьому, що справжня самоактуалізація особи неможлива без 

усвідомлення нею своєї внутрішньої та зовнішньої свободи, яка декларується в гуманістичному 

суспільстві як одна з найголовніших цінностей в системі прав і свобод людини. 

У цій площині можемо розглядати правові гарантії вільної самоактуалізації особи як один з 

найважливіших чинників забезпечення її свободи в соціумі, як своєрідний шлях до максимальної 

гуманізації та демократизації суспільства. 

Забезпечення можливості світоглядного самовизначення особистості, насамперед у формі державно – 

правових гарантій основних прав і свобод людини, безумовно створює широкі передумови для розбудови 

громадянського суспільства в Україні та її вступу до великої сім‘ї розвинутих європейських країн. 

Оскільки тема цього дослідження охоплює сфери як соціальних наук, так і права, слід зазначити, 

що науковцями в галузі гуманітарно-соціальних наук – Астаховою В.І., Золотарьовою Ю.І. [15, c. 48 – 

66] та іншими досліджувався, переважно, загальний процес соціалізації особи, а світогляд розглядався в 

загальній сукупності духовних факторів соціалізації. В межах цієї статті було проаналізовано, також, 

праці науковців – Н.Г. Шукліної [16], та П.М. Рабіновича [4], які досліджують зміст поняття свободи 

світогляду насамперед з точки зору права, та роблять це в загальному контексті прав і свобод людини. 

Постановка завдання. Метою цього дослідження є з‘ясування змісту процесу соціалізації, 

визначення ступеню важливості свободи формування світоглядних орієнтирів індивіда для його 

самоактуалізації та окреслення кола державно-правових гарантій свободи формування світогляду особи. 

Мета дослідження логічно окреслила наступне коло питань, які визначились як основні 

завдання дослідження: 

- з‘ясувати зміст поняття соціалізації особи та визначити місце світогляду серед духовних 

факторів соціалізації; 

- визначити міжнародні та конституційні нормативно-правові засади державного регулювання 

суспільних відносин у сфері забезпечення свободи совісті та віросповідання в Україні; 

- провести загальний аналіз вітчизняного законодавства у сфері регулювання зазначених 

правовідносин. 

Результати. Поняттям соціалізації в науковій літературі звичайно охоплюється процес 

засвоєння людиною досвіду громадського життя та суспільних відносин. Соціалізацію розглядають 

також, як процес засвоєння людиною соціальних зв‘язків того суспільства, до якого вона належить, та 

з іншого боку, як процес відтворення особистістю засвоєного соціального досвіду. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 
 

 192 

Виходячи з наведеного, можна дійти висновку, що соціалізація є двостороннім процесом, що охоплює 

як засвоєння індивідом соціального досвіду та опанування системи соціальних зв‘язків шляхом інтеграції в 

соціальне середовище, так і зворотний процес активного впливу особи її безпосередньою діяльністю на 

соціум. При цьому, як головний зовнішній критерій успішності соціалізації особи, науковцями 

розглядається не ступінь пристосовництва, конформізму особистості, а ступінь її незалежності, упевненості, 

самостійності, ініціативності. Отже, головну мету соціалізації можемо визначити як задоволення потреби 

особистості в самоактуалізації, особистісному зрості, у розвитку її здібностей і аж ніяк не в уніфікації 

особистості, нівелюванні власної індивідуальності. [6, с. 290]. Мова йде про те, що, як суб‘єкт, людина у 

процесі соціалізації не просто засвоює соціальні норми і культурні цінності суспільства, але таке засвоєння 

відбувається в нерозривній єдності з реалізацією активності особи, її саморозвитком та самореалізацією в 

суспільстві. Отже, для людини – суб‘єкта соціалізації – соціалізація стає успішною, якщо в цьому процесі 

дістає максимального розвитку особистість цієї людини. Такий розвиток відбувається, в тому числі, і через 

формування, розбудову системи ціннісних орієнтацій особи. 

Кожна людина формує для себе особисту систему цінностей, тобто предметів і явищ, які покликані 

задовольнити її потреби. У певному сенсі можна сказати, що цінність виражає спосіб існування особистості. 

Отже, цінності особи складають систему її ціннісних орієнтацій, під якими розуміється сукупність 

найважливіших якостей внутрішньої структури особистості, що є для неї найбільш значимими та 

складають певну основу свідомості та поведінки особистості, безпосередньо впливаючи на її розвиток. 

Конкретна система ціннісних орієнтацій та їх ієрархія виступають регуляторами розвитку 

особистості. Вони служать критерієм норм і правил поведінки особи, в міру опанування якими 

відбувається її соціалізація [15, c. 63]. При цьому першочерговий вплив на процес соціалізації 

особистості здійснює тип цінностей, які можна визначити як вищі, або світоглядні: сенс життя, добро, 

справедливість, краса, істина, свобода тощо. Їх реалізація, по суті, є тотожною реалізації найбільш 

глибинного шару структури особистості, її самоактуалізації. 

Розглядаючи поняття соціалізації, слід пам‘ятати, що людина є не тільки об‘єктом, але і суб‘єктом 

соціалізації. Особа також може стати її жертвою. Це пов‘язано з тим, що процес і результат соціалізації 

містять у собі внутрішній конфлікт. З одного боку, успішна соціалізація передбачає ефективну 

адаптацію людини в суспільстві, з іншого – здатність певною мірою протистояти суспільству, тим 

життєвим колізіям, які перешкоджають її саморозвитку, самореалізації, самоствердженню. Отже, 

можна говорити про наявність у процесі соціалізації внутрішнього нерозв‘язного конфлікту між 

ступенем ідентифікації особи з суспільством та ступенем виособлення її в суспільстві. 

Соціалізація конкретних осіб, при цьому, в будь-якому суспільстві відбувається в різних 

умовах, для яких характерною є наявність тих чи інших численних небезпек, що здійснюють 

негативний вплив на розвиток особи. Тому об‘єктивно виникають цілі групи осіб, які стають чи 

можуть стати жертвами несприятливих умов соціалізації. 

Викладене підводить нас до безпосереднього предмету цього дослідження, оскільки система 

правового забезпечення прав і свобод людини, зокрема свободи формування та реалізації світоглядних 

ціннісних орієнтирів, покликана саме до запобігання виникнення несприятливих умов соціалізації. 

Гарантоване державою недопущення дискримінації особи за релігійною ознакою, нормативно 

визначене право особи на свободу світогляду є потужними чинниками соціалізації, важливими 

превентивними факторами, що потенційно убезпечують особу від впливу негативних умов соціалізації. 

У вітчизняному законодавстві та правовій літературі поняття свободи світогляду і свободи совісті 

часто вживаються паралельно, як взаємозамінні. Це зрозуміло, оскільки свобода совісті перебуває у 

нерозривному зв‘язку зі світоглядними параметрами буття людини і є одним із екстраординарних 

компонентів структури життєдіяльності особистості. В цьому аспекті вона постає не як особливий дар 

держави, влади, а як природне, невідчужуване право кожної людини – право на вільний, завізований 

власною совістю вибір певних світоглядних цінностей, орієнтирів, у тому числі й релігійних, та вільної 

самореалізації особистості, її успішної соціалізації на основі цього самовизначення. Отже, можна 

стверджувати, що свобода світогляду – це атрибут особистості, її право бути самою собою, бути 

автором як свого самовизначення, так і самоствердження. 

Суспільні переміни в Україні, ознаменовані здобуттям державної незалежності, відмовою від 

тоталітарної моделі політичного устрою і економічного ладу, обумовили виникнення якісно нової 

ситуації в духовному житті народу України. За досить короткий час відбулась переорієнтація 

свідомості мільйонів людей на ті світоглядні і морально-етичні цінності, які раніше відкидалися 

офіційною загальнообов‘язковою ідеологією. Ідейні постулати тоталітаризму, що не відповідали 

об‘єктивним процесам суспільного розвитку, зазналили поразки внаслідок знищення їх опори – 

всевладдя партійно-державної диктатури. Значимість проблем, пов‘язаних із утвердженням свободи 
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совісті і функціонуванням релігії в суспільстві, в сучасному світі важко переоцінити. Церковні 

організації залишаються одними з найбільш стійких соціальних інститутів [14, с. 88]. 

Як суверенна держава, член Ради Європи, Україна приєдналась і бере участь в реалізації 

основоположних міжнародних угод з прав людини, захисту свободи віросповідань. «Загальна декларація 

прав людини», «Міжнародний пакт про громадянські та політичні права», «Декларація про ліквідацію всіх 

форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань», «Європейська конвенція з прав 

людини» – це і орієнтири, і суть уявлень про критерії та стандарти прав і свобод особистості. Ратифіковані 

Україною, ці та інші міжнародні нормативно-правові акти фактично є ядром системи нормативних актів, що 

регулюють правовідносини в сфері свободи совісті. Вони декларують, надають офіційні тлумачення та 

деталізують механізми практичної реалізації права на свободу світогляду, совісті, релігії. Важливим при 

цьому є те, що характерною ознакою вказаних міжнародних правових актів є тенденція до посилення 

гуманізації суспільства, більш детального і повного правового захисту свободи совісті, віросповідання, 

розширення простору практичного вияву цього права [16, с. 8]. Чіткими є і міжнародні гарантії свободи 

совісті і віросповідання, а також свободи діяльності релігійних організацій, забезпечення демократичних 

відносин держави і церкви. Слід відзначити при цьому, що міжнародні правові акти, як і українські, 

передбачають і певні обмеження у сфері свободи совісті й віросповідання. Такі обмеження передбачені 

законом і є необхідними для охорони суспільної безпеки, порядку, здоров‘я та моралі. 

В сучасних умовах нормативне визначення і неухильне дотримання апробованих розвитком 

цивілізації принципів свободи світогляду як важливого елемента загальнолюдських цінностей і невід‘ємних 

прав людини є неодмінною ознакою демократичності суспільства. Для української держави це означає 

умову її повноцінної інтеграції у міжнародну спільноту, запоруку незворотності політично-економічних 

реформ, а також один із засобів досягнення внутрішньої стабільності, гармонії і злагоди в суспільстві. 

Попри всю складність та неоднозначність процесів релігійно-церковного життя, українське 

суспільство усвідомило необхідність утвердження загальновизнаних норм свободи совісті. Це 

підтверджує і визнання Україною основоположних принципів прав людини (ратифікація міжнародних 

документів і приведення у відповідність до них національного законодавства), і включення їх у 

програмні документи більшості політичних партій та громадських об‘єднань, і послідовне 

відстоювання цивілізованих підходів до релігійно-церковних проблем більшістю інтелектуальної еліти. 

Долаючи тяжку спадщину минулого, Українська держава у посттоталітарний період зробила багато для 

забезпечення правового статусу церков. Одним з перших законодавчих актів України, ще напередодні 

здобуття державної самостійності, був Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 

1991 року. Цим законодавчим актом було започатковано докорінну перебудову державно-церковних 

відносин, зміну акцентів і пріоритетів у цій сфері. Держава принципово стала на шлях гармонізації 

відносин з церквою, співробітництва з нею на благо народу України. 

Цей стратегічний курс знайшов своє відображення в Конституції України, що була прийнята 28 

червня 1996 року. У преамбулі підкреслюється, що Верховна Рада України від імені Українського 

народу – громадян України всіх національностей, висловлюючи суверенну волю народу, усвідомлюючи 

відповідальність перед Богом, особистою совістю, попередніми, сучасними і наступними поколіннями 

приймає цю Конституцію. В статті 35 Конституції України закріплюється право кожної людини на 

свободу світогляду та віросповідання. Це право передбачає свободу сповідувати будь-яку релігію, або 

не сповідувати жодної, без перешкод відправляти – одноосібно чи колективно – релігійні культи та 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 

держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов‘язкова. 

Здійснення цього права може бути обмежене Законом лише в інтересах охорони суспільного 

порядку, здоров‘я та моральності населення. 

За останні роки створені необхідні правові умови діяльності релігійних організацій. Кожному 

громадянину України гарантується право мати свою релігію чи переконання; приймати іншу релігію 

чи переконання; міняти релігію; одноосібно чи разом з іншими сповідувати свою релігію, 

відправляти культ, виконувати релігійні обряди, дотримуватись канонів своєї релігії в житті; право 

батьків (чи осіб, що їх замінюють) виховувати своїх дітей відповідно до своїх особистих переконань; 

право на таємницю сповіді та інші. 

Питання власності, підприємництва, землекористування релігійних організацій, трудових 

відносин між релігійними організаціями та їх працівниками, служителями культу регламентовані 

нормативними актами, що регулюють правовідносини у сферах власності, підприємництва, 

соціального страхування, земельні, трудові. 

Спираючись на світовий досвід, Україна будує свою державну політику щодо релігії та церкви 

на засадах законності та соціальної справедливості. 
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Аналізуючи норми права, що містять правові гарантії свободи світогляду в Україні, саме у 

площині процесу соціалізації людини, в якості чинника, що забезпечує можливість особи вільно 

формувати власні системи ціннісних орієнтирів в умовах захищеності від потенційної дискримінації з 

боку соціуму, слід звернути увагу на наступне. 

На думку Н. Г. Шукліної, право кожного на свободу світогляду і віросповідання, сформульоване 

у частині першої ст. 35 Конституції України, викликає чимало заперечень та критичних зауважень з 

точки зору юридичної техніки [16, с. 361]. 

Нагадаємо, що світогляд у гуманітарно-соціальних науках – це система узагальнених поглядів на 

об‘єктивний світ і місце людини в ньому, на ставлення людей до навколишньої дійсності і самих до себе, а 

також зумовлені цими поглядами їх переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності. До структури 

світогляду можна віднести і знання, погляди, переконання, принципи, духовні цінності, ідеї, ідеали [17, с. 237]. 

Зі сказаного Н.Г.Шукліна робить очевидний висновок, що «світогляд і думка – споріднені 

категорії, а тому право кожного на свободу світогляду слід сприйняти як один із різновидів права на 

свободу думки» [16, с. 361]. Слід зауважити при цьому, що право кожного на свободу світогляду 

корелює з конституційним положенням ст. 15 Основного Закону України про ―ідеологічну 

багатоманітність‖ суспільного життя в Україні, де жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов‘язкова. У такому ракурсі Н.Г.Шукліна пропонує сформулювати частину першу ст. 34 Конституції 

наступним чином: ―Кожному гарантується право на свободу думки, слова та світогляду‖ [16, с. 361]. 

Доцільно зауважити, на нашу думку, що за текстом частини першої ст. 35 Конституції до змісту права 

на свободу світогляду і віросповідання фактично включається право особи сповідувати будь-яку релігію або 

не сповідувати ніякої. Саме у такому сенсі розглядає зміст права на свободу світогляду і віросповідання 

відомий теоретик права і фахівець у галузі проблематики прав людини П.М.Рабінович [4, с. 187–188]. 

Н.Г.Шукліна категорично не погоджується із таким вузьким розумінням поняття «світогляд», 

яке зводиться до «вірування», справедливо стверджуючи, що поняття «вірування» можна з деякими 

застереженнями віднести тільки до одного типу світогляду – релігійного. Проте, існують також 

буденно-практичний (житейський), міфологічний та науковий типи світогляду.  

Щодо свободи віросповідання – це, згідно з сучасними уявленнями, індивідуальне і колективне 

право. В зарубіжній державознавчій літературі вказується, що сутність свободи віросповідання в усіх 

державних системах має міцний стандарт: конституційні гарантії дозволяють кожному ставитись до 

релігії таким чином, як він цього бажає, проте контури його реалізації визначаються конкретним 

співвідношенням держави та церкви [2, с. 272]. Свобода віросповідання, закріплена в ст. 35 

Конституції, як узагальнююче право охоплює такі поняття: а) свобода віросповідання та совісті, що 

конкретизується у свободі проголошення суспільних і релігійних поглядів; б) свобода безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди; в) свобода релігійних 

об‘єднань або свобода вести релігійну діяльність. Свобода проголошення релігійних поглядів як 

юридична категорія виражається у праві кожного або віддати перевагу будь-якій релігії (конфесії), або 

взагалі не сповідувати ніякої. Зазначимо, що Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

поєднує свободу совісті і релігії зі свободою думки, включаючи до неї ―свободу мати чи прийняти релігію 

або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так і 

спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних 

обрядів та вчень. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи приймати 

релігію або переконання на свій вибір‖ (ст. 18) [14, с. 13–14]. 

У повній відповідності з вимогами Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, частина 

третя ст. 35 Конституції України фіксує, що «церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 

держави. А школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов‘язкова». У частині 

другій цієї ж статті проголошується: ―Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в 

інтересах охорони громадського порядку, здоров‘я і моральності населення або захисту прав і свобод інших 

людей‖. Деталізуючи дані конституційні положення, базовий Закон України ―Про свободу совісті та 

релігійні організації‖ від 23 квітня 1991р. (зі змінами і доповненнями від 19 лютого і 23 квітня 1992р., 5 

травня і 23 грудня 1993р., 22 грудня 1995р., 17 грудня 1996р.) встановив основні правові гарантії свободи 

віросповідання. До них відносяться: 1) заборона встановлювати обов‘язкові переконання і світогляд та 

недопущення будь-якого примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до 

сповідання або відмови від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і 

церемоніях, навчання релігії (ст. 3 Закону); 2) рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії 

(ст. 4); 3) відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави (ст. 5); 4) відокремлення школи від 

церкви (релігійних організацій) (ст. 6). За визнанням зарубіжних експертів, українське законодавство з 

питань свободи совісті та релігії в цілому є демократичним і відповідає міжнародним стандартам.  
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На завершення хочеться навести слова М. Бабія про те, що «не лише визнання, а передусім 

ствердження цінності кожної людини, повага її духовного суверенітету, вільного світоглядного і 

життєвого вибору — основа свободи совісті. Як одна з фундаментальних загальнолюдських цінностей 

свобода совісті є основою розвитку гуманістичного, демократичного суспільства» [1, с. 81]. 

У свою чергу, реально гарантований та законодавчо закріплений державою захист прав, свобод 

та інтересів кожної людини, зокрема прав на свободу віросповідання громадян та інтересів релігійних 

організацій в умовах поліконфесійної країни, є важливою умовою створення в Україні справді 

демократичного громадянського суспільства, формування правової держави. 

Висновки. Система правового забезпечення прав і свобод людини, зокрема свободи 

формування та реалізації світоглядних ціннісних орієнтирів, покликана гарантувати недопущення 

дискримінації особи за релігійною ознакою. Нормативно визначене право особи на свободу 

світогляду є потужним чинником соціалізації, важливим превентивним фактором, що потенційно 

убезпечує особу від впливу негативних умов соціалізації. 

Право на свободу світогляду є одним з невід‘ємних прав людини, яке закріплене в ратифікованих 

Україною міжнародних правових актах і гарантується державою у формі права особи на свободу 

світогляду і віросповідання, закріпленого в ст. 35 Конституції України та деталізованого в Законі України 

«Про свободу совісті та релігійні організації». Це право передбачає свободу сповідувати будь-яку релігію, 

або не сповідувати жодної, без перешкод відправляти – одноосібно чи колективно – релігійні культи та 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 

держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов‘язкова. 

Здійснення цього права може бути обмежене Законом лише в інтересах охорони суспільного 

порядку, здоров‘я та моральності населення. 
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Summary 

Maryana Kryvych 

 

Legal guarantees for freedom of the formation of world views opinion as a factor  

in the socialization of person 

In the article the author analyses the questions concerning the normative regulation jf the freedom and expression 

of the individual world-jutlook standpoints. They are considered as factor of the person‘s socialization and its 

optimization. It is outlined the norms of law according to the philosophical understanding and legal techniques. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ 

 

У статті проаналізовано основні питання правової соціалізації як однієї з найважливіших 

частин загальної соціалізації індивіда, а саме поняття правової соціалізації особистості, її 

особливості, види, етапи, рівні, проблеми та деформації правової соціалізації. 

Ключові поняття: соціалізація особистості, правова соціалізація, правова регуляція, право, 

норма права, види правової соціалізації, соціалізація за допомогою навчання, соціалізація шляхом 

передачі досвіду, «символічна соціалізація», деформації правової соціалізації. 

 

Актуальність теми. Життєдіяльність людини у суспільстві регулюється соціально-нормативними 

механізмами – соціальними нормами і соціальним контролем. Норма – це спосіб залучення людини до 

соціального життя, спосіб включення її в роботу суспільного організму [4, с. 184]. Тому норма – це 

запорука стабільності, надійності існування. У цьому механізмі одне з центральних місць займає 

право, правове регулювання. 

Право – історичне досягнення цивілізації в сфері соціо-нормативної регуляції життєдіяльності 

суспільства. Аксіоматичні постулати права сформувались ще в глибокій давнині. З розвитком 

загальнолюдської культури соціальні цінності усе більш інтегрувалися в праві. У цивілізованому 

суспільстві саме право стало базовою соціальною цінністю. Право – це загальнообов'язковий, 

загальнолюдський масштаб поведінки.  

Правова регуляція – це система державно санкціонованих дій з метою впорядкування найбільш 

істотних, економічно обумовлених відносин в суспільстві.  

Правові норми створюються і затверджуються спеціальними державними органами, 

законодавчим шляхом, а їх дотримання забезпечується державною владою. Норми права 

виражаються за допомогою словесних конструкцій і об'єктивуються, як правило, в нормативних 

актах. Після затвердження законодавчими органами ці норми стають обов'язковими для всіх членів 

суспільства, офіційних органів і організацій. 

Взагалі система правових норм – найдієвіша система соціальних норм, оскільки всі члени 

суспільства зобов'язані їх знати і дотримуватись, а їх дотримання та виконання до того ж забезпечується 

державним примусом. Тому правова соціалізація, на нашу думку, є однією з найважливіших частин 

загальної соціалізації індивіда і представляє специфічний прояв її загальних законів у сфері формування і 

розвитку індивідуальної політичної, правової свідомості і правової культури. 

Метою цього дослідження є аналіз специфіки правової соціалізації особистості як однієї з 

найважливіших частин загальної соціалізації індивіда. 

Для реалізації поставленої мети визначаються наступні завдання дослідження: 

1) дати визначення та окреслити особливості правової соціалізації особистості; 

2) визначити та охарактеризувати основні види, етапи та рівні правової соціалізації; 

3) виявити проблеми правової соціалізації та шляхи їх вирішення. 

Методологічною основою даного дослідження стали такі методи як: компаративний, 

системний, соціологічний, структурно-функціональний. 

Проблема правової соціалізації особистості мало досліджена в соціології. Разом з тим, у певній 

vsрі нею займалися А. Козловський [4], В. Касьянов [3], Імре Сабо [1], Кальман Кульчар [2]. 

Розглядаючи питання правової соціалізації зауважимо, що під правовою соціалізацією 

розуміється процес освоєння особою стандартів нормативної, правомірної поведінки [3, с.133]. 

Правова соціалізація – це частина єдиного процесу включення індивіда в суспільні стосунки даного 

конкретного суспільства на основі засвоєння правової культури [5]. 

Правова соціалізація здійснюється в руслі загальної соціалізації, але має свої специфічні 

особливості. Вона має історично обумовлений характер. Як відомо, кожному конкретному 

суспільству властиві свій тип державного апарату, своє уявлення про право, свої правила і способи 

участі індивідів у справах суспільства. Правова соціалізація полягає в засвоєнні індивідом цих норм і 

правил соціального існування в даному суспільстві. 

Виділяють три види правової соціалізації – соціалізацію за допомогою навчання, соціалізацію 

шляхом передачі досвіду і «символічну соціалізацію». Соціалізація за допомогою навчання полягає в 

отриманні елементарних правових знань і засвоєнні відповідних норм. Соціалізація на власному і 
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чужому досвіді відбувається в результаті осмислення власних помилок і подій свого досвіду, а також 

життєвого досвіду оточуючих людей. Символічна соціалізація ґрунтується на власних абстрактних 

уявленнях людини про право держави. [3, с. 133]. 

Особа, що формується, коректує свою поведінку на основі вимог певного соціального оточення. 

Зустрічаючи схвалення одних своїх дій і осуд інших, у особи формується певна ціннісно-нормативна 

модель поведінки. При цьому відбувається перетворення цих цінностей на внутрішнє надбання, 

«своє», того, що спочатку було для індивіда зовнішнім, «чужим». Тобто, процес правової соціалізації 

особи є системним, оскільки в його рамках взаємозв'язані і взаємодіють дві ціннісні підсистеми: 

суспільна і індивідуальна. У результаті відбувається зміна і формування внутрішнього світу самої 

особи і правильна оцінка довколишніх людей. 

Початком такого процесу стає засвоєння в дитинстві норм соціальної поведінки, спілкування і 

взаємодії людей, соціальних і етичних заборон і вимог. Пізніше правова соціалізація приймає більш 

чітку форму: це відбувається тоді, коли людина, ставши дорослою, стає повноцінним учасником 

правовідносин і стикається з необхідністю самостійно відстоювати свої права, цивілізовано вступати 

у взаємини з іншими людьми і виконувати свої обов'язки перед суспільством. 

Самі ж цінності у кожної особи глибоко індивідуальні та пов'язані з потребами конкретної особи, 

групи людей або суспільства в цілому. Таким чином, для того, щоб певний закон задовольнив потреби 

суб'єкта, необхідно, аби суб'єкт відчував потребу в нім. І суспільство законопокірне за умови, що закони 

встановлюють правила, які віддають пріоритет задоволенню його потреб. Якщо ж свідомість більшості 

відкидає закон як чужий, то позитивна роль таких норм і правил в соціалізації особи невелика.  

Якщо законодавець враховує потреби суспільства і особи, то закони, що приймаються, 

викликають у громадян відчуття причетності до подій, що відбуваються в суспільстві, а отже 

сприймаються громадянами як «свої». 

Правова система певного суспільства цінується не здатністю обмежувати свободу вибору 

громадян, а навпаки, вона дозволяє громадянинові задовольняти свої потреби, які мають соціально 

корисний характер, і не обмежує свободу якимись юридичними рамками. Забезпечити рух до 

правової держави, до залучення людей до створення і реалізації правових норм можливо, досягши 

стосунків соціального партнерства між суспільством і особою, взаємної пошани цих двох суб'єктів.  

Правова соціалізація особи – це не лише формування правових уявлень, але й формування 

потреби дотримання норм права, переконання в їх справедливості і необхідності. Тобто правова 

соціалізація означає формування в особи внутрішньої згоди, солідарності з нормами права. 

Соціалізація – це процес поетапного включення індивіда в соціальне життя суспільства. Процес 

правової соціалізації – це шлях, який необхідно пройти особі для її входження і залучення до 

соціального середовища за допомогою правових засобів і заходів. Результатом цього включення є 

формування особи, що займає певну позицію в багатогранних суспільно-правових відносинах. 

Правова соціалізації людини є процесом послідовного розвитку самоконтролю, що відбувається 

поетапно. Перш ніж знайти здатність контролювати себе в правовій сфері суспільства людина 

проходить декілька періодів становлення своєї особистості. Першими сходинками в процесі соціалізації 

виступає формування цілісного світогляду особи під впливом правових явищ і процес накопичення 

людиною юридичних знань і навиків, необхідних для безконфліктного існування в суспільстві, а потім і 

активної участі в житті суспільства. Спочатку особа прагне не конфліктувати з правовими нормами із 

страху відповідальності, що є найнижчим рівнем її соціалізації, який не означає, що людина засвоїла 

соціальні цінності і причетна до суспільних процесів і явищ. Згодом людина контролює свою поведінку 

в суспільстві і не здійснює протиправних вчинків з відчуття сорому перед людьми певної соціальної 

групи, що оточують її, значить, вона відчуває свою внутрішню причетність до цієї соціальної групи, 

правила і стандарти якої вона визнає, а оцінкою і думкою дорожить. 

Наступний етап – це процес самовизначення особи відносно цінностей права, відбитих в праві 

інтересів, а значить формування в індивідуальній свідомості відповідних установок і орієнтацій. 

Вищий рівень внутрішнього регулювання своїх вчинків заснований на усвідомленні свого обов'язку 

діяти з дотриманням з пошани законних прав і інтересів інших людей. На такому рівні правової 

соціалізації людина цілісно сприймає і свої права, і свої обов'язки, вона усвідомлено бере на себе 

відповідальність, пов'язану з вирішенням суспільних проблем, що стоять перед нею, тобто вона 

відчуває себе повноправним членом суспільства, поважає законні права і інтереси інших осіб, 

незалежно від того, до якої соціальної групи і національності вона належать. Така поведінка громадян 

необхідна для вирішення завдань побудови правової держави. При цьому не слід забувати, що деякі 

особи дотримуються норми права не із страху покарання і навіть не з відчуття солідарності з правом, 

а по наполегливій етичній потребі здійснювати лише правомірні дії – жити гідно. 
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Варто відзначити, що до соціального середовища повинні адаптуватися не лише особа, але і 

само право. Ефективність регуляції права тим вище, чим більше правотворчість "адаптована" до 

соціального середовища і враховує інтереси соціальної спільноти, оскільки фундаментальними 

чинниками соціально-позитивної поведінки людини є позитивне емоційно-оціночне відношення 

особи до загальносоціальних норм. Якщо середовище не створює достатніх передумов для реалізації 

тих або інших норм права, то ці норми залишаються малоефективними. 

Проте, цікавим є той факт, який ще відзначив Імре Сабо, стереотипи поведінки, якою 

користуються учасники правовідносин менше всього ґрунтуються на конкретних нормах права [1, 

с. 385]. Звісно, до цього положення слід внести, на нашу думку, певні зауваження. А саме ми вважаємо, 

що в більшості випадків люди керуються не правовою нормою, що діє, а своїми уявленнями про неї. 

Цей факт ще відзначив угорський соціолог права Кальман Кульчар, який провів опитування за 

наступною анкетою: "Чи буде покараний Б., який знає, що його сусід готується убити свою колишню 

дружину і з цією метою придбав розчин нікотину, але не повідомляє про це в поліцію?"[2]. Близько 

90% опитуваних відповіли ствердно. В той час, як за угорським законодавством недонесення про 

готування до вбивства не тягне відповідальності. Тобто це доводить те, що модель поведінки людини в 

більшій мірі обумовлюється не абстрактною нормою права, а уявленням особи про неї. Проте в 

соціалізованої особи розбіжність між дійсною нормою і уявленням про неї, як правило, незначне. 

Тобто, людська поведінка формується в більшій мірі не правом, а своїм уявленням про норми права, 

соціальними засадами даного суспільства. Як говорили римляни, люди шанують ті закони, які 

охороняють народні святині. У повсякденній поведінці людей істотнішого значення набувають 

оптимальні моделі поведінки, яку люди створюють на основі загальних уявлень про належну поведінку. 

Законодавець повинен адекватно відображати актуальні потреби соціального розвитку суспільства, 

враховувати соціально-психологічні особливості функціонування особи. Престиж права залежить від 

відповідності законодавства як інтересам суспільства, так і окремій особі. Проте і сама особа має бути 

підготовлена до правозасвоєння і правореалізації, володіти необхідною загальною і правовою соціалізацією. 

В процесі правової соціалізації відбувається поступова інтеграція особи в широкий соціальний 

контекст, перехід її до повноцінної участі у функціонуванні цивільного суспільства і держави. Проте 

в ході соціалізації можуть виникати і деформації, які приводять згодом до появи у індивіда 

кримінальних схильностей, правового нігілізму, асоціальної і антисоціальної поведінки. 

Як зазначає Соловйова Т.І., негативну дію на процес правової соціалізації надають: а)так звана 

"війна законів"; б)складність законодавчого процесу; в)слабке законодавство; г)активізація "тіньової 

законотворчості"; д) зростання соціальних протиріч, погіршення структури і динаміки антигромадської 

поведінки [6]. 

Аби уникнути деформації і ефективно перебудувати суспільство необхідно відновити всі 

компоненти соціального середовища – інститути, норми, цінності і відносини. Отже, враховуючи все 

сказане вище правова соціалізація особистості передбачає включення в її ціннісно-нормативну 

систему тих цінностей, що охороняються правом, оволодіння правомірними способами поведінки, 

формування почуття соціальної відповідальності і солідарності з правом. 

Цілі правової соціалізації виявляються досягнутими тоді, коли індивіди досягають такого типа 

поведінки, при якій вони хочуть діяти так, як вони повинні діяти як члени даного суспільства. 
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Summary 

Oleksandr Iakymchuk 

 

To the question about legal socialization of personality 

In the article the basic questions of legal socialization are analysed as one of major parts of general 

socialization of individual, namely concept of legal socialization of personality, its feature, kinds, stages, 

levels, problems and deformations of legal socialization. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РЕЛІГІЙНИХ 

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Дана стаття присвячена розробці проблеми зростання особистості в лоні сучасного 

суспільства під кутом релігійних та ідеологічних впливів на цілісність соціальної спільноти. Автор 

бачить свою мету в тому, щоб дати більш точне і розгорнуте розуміння того, яким чином і за яких 

умов релігійні числа впливають на соціалізацію особистості і на усе суспільне життя, вибудовуючи 

низку проблем, що відповідають базовим поняттям, і окреслюючи сферу її наслідків. Для суспільства 

такими проблемами стають проблеми втрати релігійності, заміна ідеології та релігійні 

переорієнтації синкретичного і секулярного характеру. 

Ключові слова: суспільство, особистість, соціальне середовище, релігія, соціалізація. 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що світ сьогодення продовжує залишатися 

різноманітним у релігійному і культурному відношеннях, які посідають матрицю цивілізації, що 

дозволяє людству, яке виконує їх норми, відобразити цю цивілізацію – через не посередність особистої 

діяльності в тому чи іншому аспекті, і таким чином засвоїти повний життєвий масив. Хоча релігія і 

культура розвивається в русі цивілізації, вони тим менше володіють достатньою стійкістю відносною 

самостійністю. Вони можуть продовжувати існувати навіть у фрагментаризованому вигляді, після того 

як цивілізація, що породила їх, відійшла у небуття. Розрізненість релігії і культури у суспільному вимірі 

полягає в тому, що культура по відношенню до суспільства більш стійка, а ніж релігія. Люди до цього 

часу продовжують користуватись елементами, наприклад, старослов‘янської культури, коли релігія 

поступово заміщує одна одну, і, взагалі, може перейти в деякий ідеологічний синкретизм, що повністю 

переорієнтує прийдешнє суспільство. Так що, якщо кількість існуючих у сучасному світі релігій 

перевищує кількість формацій, то кількість ідеологій значно перевищує кількість існуючих культур. 

Таким чином, складається парадоксальна на перший погляд ситуація: чим більш тісними та 

інтенсивнішими стають зв‘язки між особистостями і суспільством, тим більше посилюються 

інтеграційні процеси в усіх галузях суспільного буття, чим більшого значення і масштабів набувають 

глобальні процеси і проблеми. Тим більш «мозаїчним » та « сегментизованим » стає світ [1, c. 18]. Тут 

треба замислитись, як саме особистість, у системі своїх соціальних зв‘язків, впливає на перебіг цих 

подій, чи навпаки, яким чином суспільні трансформації формують конкретну особистість. 

Метою роботи, у цьому контексті, є спроба показати як відбувається соціалізація особистості в 

умовах трансформації релігійності. 

Основними завданнями постають: 

1. Визначення місця та ролі церкви в соціалізації особи; 

2. Дослідження того, настільки релігійні переконання і досвід дозволяють сформувати 

певний сублімаційний статус; 

3. Пошук форм відтворення інтегративної функції релігії в умовах секуляризації суспільного 

життя. 

 Цими проблемами переймались багато поколінь науковців, зокрема: Зігмель Г., Дюркгейм Е., 

Смелзер Н., Лавров П., Кон І., Моргон Л., Ніцше Ф., Фройд З., Панрсонс Т., Сорокін П., Глок Ч., 

Тюніс Ф., Франк С., Ковалєвський М., Данілевський М., Віллем Ж.-П., Маркарен Е., Фромм Э., 

Мангейм К., та інші. 

Сучасне суспільство характеризується великим різновидом соціальних організацій, окрім 

інститутів. Серед яких нам зустрічаються: соціальні групи, формальні та неформальні організації, 

групи людей, пов‘язані певними відношеннями, громадами та суспільні класи. Соціальному 

організму в цілому, який охоплює усі види таких суспільних об‘єднань, ми можемо називати 

суспільством, в колі якого відбувається соціалізація кожної особистості. 

Теорія соціалізації виходить з того, що людина як активний суб‘єкт суспільної діяльності 

одночасно створює умови та обставини для власного і суспільного життя, відчуває їх вплив на собі, а 

також передумови подальшого розвитку такого процесу. На інтеграцію особистості в соціальне 

середовище впливають «очікування» і «вимоги» її оточення. Особистість опиняється перед 

необхідністю включитися у спеціально вироблені особливості поведінки, які відповідають вимогам 

соціальної спільноти чи окремої соціальної групи і формують соціальний характер особистості. 
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Сучасна людина соціалізується в неоднозначному, докорінно протидіючому самому собі 

середовищі і намагається скорегувати його, що призводить до пошуку певної опори, яку свідомо 

перебирає на себе релігія та віра. Хоча індивіди і не люблять, коли Церква втручається в їхнє 

приватне життя, намагаються його регламентувати. Вони цінують таке втручання в громадській 

сфері, особливо в галузі соціальної етики, навіть якщо це й викликає суперечки. У тих суспільствах, 

де соціальні протиріччя є особливо помітними, Церква, як носій релігійної догматики, сприймається 

як місце солідарності та уваги до людини, де можна розповісти про соціальні та особисті негаразди. І 

це при тому, що в цій царині, окрім Церков, діють численні секулярні та благодійні організації. 

Вочевидь парадоксальним є таке ставлення до інституцій, які дуже мало відвідуються або не 

відвідуються зовсім. За словами Ж.-П. Вілляма людина вирішила зберігати Церкву для інших і для 

самої себе «на крайній випадок», виходячи з міркувань типу «ніколи всього не знаєш» [3, c.198–201]. 

Сьогодення переймається суспільним життям, яке виступає безперервним процесом діяльності 

великої кількості людських індивідів, які утворюючи різного роду об‘єднання і групи, спрямовують 

свої колективні зусилля на вирішення соціально значущих задач за допомогою особливої системи 

засобів, серед яких важливе місце відведено релігійним засобам впливу . Така характеристика 

суспільного життя людей заклала основу для вирішення її найважливіших груп елементів: суб‘єктів 

людської діяльності та специфічних засобів людської діяльності. Вони вказують, хто діє, на що 

спрямована діяльність і яким чином вона здійснюється. В даному випадку розглянемо особистість як 

суб‘єкта конкретного суспільства, в якому відбувається перебіг його життя. Перш за все, треба 

визначити, кого ми маємо на увазі під цим суб‘єктом, оскільки лише людина є базовим елементом 

соціальних систем і суспільства в його соціальному вимірі, головною ланкою соціального устрою, то і 

розглядати дану систему ми будемо через призму усталеного комплексу якостей, набутих під впливом 

відповідної культури суспільства, конкретних соціальних груп і спільнот, до яких вона належить і до 

життєвої діяльності яких залучена. В повсякденному житті особистість набуває актуальних соціальних 

характеристик, що допомагає їй інтегруватися в широкі соціальні спільноти, особливість цього процесу 

полягає у розвитку людини від індивідуального до соціального рівня буття, що відбувається з набуттям 

нею соціальних норм, цінностей, оволодінням соціальними ролями тощо. Соціологія трактує цей 

процес як соціалізацію, завдяки якій людина засвоює звичаї, традиції і норми певної культури, способи 

мислення, взірці поведінки, форми раціональності і чуттєвості тощо. І саме в цей час релігія, як 

соціальний інститут відіграє одну з вирішальних ролей задля намагання побудови довершеного 

суспільства. Хоча релігія і виступає одним із багатьох аспектів соціалізації, до яких належать: сім‘я, 

оточення, ЗМІ, референтні групи, інші соціальні інститути, вона є чистою ідеологією, яку підтримує чи 

відхиляє середовище існування і життєдіяльність кожної окремої особистості. 

Психології відомо, що соціалізації тотожні соціальна адаптація та інтеріоризація, завдяки яким 

досягається індивідуалізація особистості [2, c.184–194]. Концентруючи увагу на індивіді і його релігії 

можемо залишати питання наслідків різноманітних релігійних організацій для його поведінки.  

Недостатність розробки існуючих концептуалізацій ілюструється такими труднощами, з якими 

стикаються при спробі визначити, що ж таке « релігійне» суспільство в певний проміжок часу, або 

відповідно до часу. Відсутність єдиної думки у визначених і незадоволеність показників для 

диференціації релігійних орієнтацій зробили неможливим бездоганний дослід передумов виникнення 

різноманітних форм вираження релігійного вірування. 

Хоча в літературі і пропонуються шляхи, однак залишається невідомим, як підійти до 

вирішення цих проблем найбільш ефективно. Твердження, що релігійні переконання, приналежність 

до релігійних організації і т. д. виступають як функції внесення значущості у релігійній досвід, що 

дозволяє індивіду подолати можливості кризи життя, а також замінити формою релігійного статусу 

відсутність відчуття соціального статусу. 

У соціалізації особистості, яка є постійним процесом , адже суспільство постійно розвивається, 

змінюється його структура , мета, завдання, цінності, норми, необхідно розрізняти вплив релігійного 

чинника в первинному і вторинному аспекті. Перший етап протікає протягом дитинства, в якому 

закладаються основи формального існування в суспільстві, і за відсутності певної релігійної системи 

може бути використане інше ідеологічне підґрунтя. Тоді вторинний етап соціалізації, за умов 

долучення особистості до суспільства із іншою ідеологією не буде передбачати переорієнтацію 

особисто тієї релігії чи ідеології, яка панує в її оточені. 

Прикладом такої переорієнтації може слугувати підміна релігійної ідеології-комуністичній 

побудові соціалізму на зміну якій знов приходить релігійна. Але історія нашого суспільства складається 

так, що наше соціальне буття незмінно концентрувалося навколо влади та індивідуальна людина 

буцімто розчинялася в ній. Поняття права « оберталося » навколо поняття «Держава». Особистість 
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володіла лише чисельними зобов‘язаннями по відношенню до неї. Причому якщо зобов‘язання ці були 

безумовними, то права особистості – ніколи. Права дарувалися, урізалися, видозмінювалися або 

знищувалися, але в будь-якому випадку витоками була піраміда влади, і боротьба за них була до 

переважного часу справою безнадійною. Можна сказати, що верхівка влади нав‘язувала суспільству і 

кожній особистості в ньому певний макет, по тому і проходила соціалізація. Зміна цього макету могла 

зрушити систему, на якій трималася ідеологія і зрушити суспільні ідеали [5, c.477–479]. Щоб цього не 

відбулося, необхідно було визнати деякі загальні культурні підґрунтя сучасної цивілізації, осново 

покладаючи цінності та орієнтири. У середовищі цього процесу покладено визнання безумовності та не 

відчуженості фундаментальних прав людини, взято не в якості елемента певного загалу, а в якості 

індивідуальної особистості, що формується у соціальних групах, які виступають рушіями суспільного 

розвитку. Без їх зусиль ніякі зміни в суспільстві виникати не можуть. 

Від характеру соціальних груп залежить не тільки динаміка суспільства, але і його становище: 

якість функціонування усіх соціальних інститутів в тій чи іншій мірі в певний історичний момент. Від 

характеру соціальних груп залежить, як функціонує сім‘я, школа, держава, церква, економіка, наука, 

культура тощо. Як працюють ці інститути, яку «продукцію» вони пропонують[6, c.20–21]. Не 

випадково, що при здобутті незалежності нашої країни виникла проблема «соціальної якості 

особистості», почали звертатися до « соціальної пам‘яті », до питання про те, «хто ми», чому ми стали 

такими, які цінності втратили. В цьому – суспільству неоцінену допомогу надала релігія, яка за 

допомогою віри пояснює сенс особистісного зростання і реалізацію своїх потенціалів задля суспільного 

блага через «любов до ближніх». Все це має місце в кожному суспільстві, оскільки особистість, як 

«людський матеріал», заповнюючий усі соціальні інститути суспільства, опинилася не на рівні задач 

сучасної цивілізації, що визначають позиції суспільств, по відношенні ідеології і реальної діяльності 

соціальних груп, які його складають і формують суспільно-політичний державний устрій.  

На жаль у цілісному суспільстві відбувається дезінституалізація релігії, але релігійні інституції, 

хоча люди їх не дуже відвідують і не додержуються їхніх норм, усе-таки залишаються суспільно 

визнаними. Проте індивіди, відійшовши від них, не зреклися їх повністю. Взагалі, у кризових 

ситуаціях – таких, наприклад, як природна катастрофа з численними жертвами, особливо жахливий 

злочин - люди очікують чогось від церкви чи релігійних ідеологів. Так, ніби коли здається, що межу 

того,що можна винести, вже перейдено, індивіди не можуть зарадити становищу лише за допомогою 

секулярної влади, а тримаються, за словами Дюркгейма, за свої «тотемістичні опори», що дають їм 

змогу виражати почуття суспільної спільноти. За цих умов в суспільстві можуть відбуватися натяки 

на співпрацю між державою та церквою, хоча не без напруги та полеміки, задля посилення 

територіальних політико – релігійних уявлень. 

Зараз ми можемо сказати, що соціалізація особистості в умовах переорієнтації сучасного 

суспільства характеризується як входженням релігійних індивідів у соціум на основі 

деінституціоналізації та індивідуалізації, так і визначенням за церквами місця в інституційній системі 

та громадській сфері. Так, ніби, з огляду на індивідуалізацію сенсу, соціальний зв'язок прагне 

забезпечити себе символічно, і для того починає високо поціновуватися національний, культурний 

спадок та узагальнення етичної підвалини плюралістичних демократій. 

В суспільно-релігійній ситуації ультрамодерності все відбувається так, ніби співіснують, не 

обов‘язково зустрічаючись, два образи Бога: Бог уважної близькості до особистого життя кожного на 

рівні індивідуальної релігійності та далекий Бог, що втручається в людські справи лише на рівні 

суспільства. Ці боги, хоча і приводять до єднання в суспільстві, є надзвичайно мінливими та хиткими: 

їхня нестійкість відбиває нестійкість індивідів. Що ж до спільних зв‘язків у пошуках сенсу, вони 

відповідають пошукам символізації співжиття, що об‘єднувала б, незважаючи на культурну розмаїтість 

та особисту автономію. Ці божественні образи відбивають у собі відчуття між діючою людиною та 

системою, між суспільством індивідів та інституційною системою. Таким чином релігійність 

роздирається між логікою суспільств, особливо помітною на рівні діючих людей, та логікою територій, 

особливо помітною на рівні інституційної системи. Адже, в процесі соціалізації індивід прагне як 

особистої автономії, так і колективної тотожності, якої вимагає сучасне суспільство. 
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Summary 

Natalia Bereznyuk 

 

The nature of processes of nationalizing the individual in the context of religious changes  

of the modern society 
 The article presents an analysis of the nature of processes of nationalizing the individual, viewed in 

the context of phenomena of globalization and cultural universalization, in particular. The processes of 

nationalizing the individual are one of the basic forms of territorial integration of culture groups, starting 

with the earliest stages of social consolidation, political unification, and religious homogeneity.  

The author tries to achieve an analysis of concepts as well as a sociological analysis and to answer the 

question whether such an approach is advisable. 
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ХРИСТИЯНСЬКЕ ПІДГРУНТЯ У ПОГЛЯДАХ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ У ФІЛОСОФІЇ  

В. СОЛОВЙОВА 

 

У статті розглянуті погляди В.С.Соловйова на бажану перспективу суспільного розвитку. 

Його бачення ролі особистості, нації чи народності та засобів, які мають допомогти кожному у 

досягненні особистого блага. Показана також роль християнський ідей у моральному вдосконаленні 

людства. 

Ключові слова: соціалізація, суспільство, особистість, соціальна група, соціальний розвиток, 

істина, Царство цілей, любов, альтруїзм. 

 

Актуальність теми даного дослідження зумовлена завданням української держави розвивати 

ідейне підґрунтя громадянського суспільства. А в працях Володимира Соловйова, разом із іншими 

питаннями, йде мова про важливість спільного мирного співіснування. Разом із тим, вивчення 

творчості цього яскравого представника російської філософії сприятиме поширенню гуманістичних 

ідей та принципів. Незважаючи на яскраве християнське забарвлення, в творчості В. Соловйова ми 

маємо змістовне теоретичне підґрунтя необхідності дотримання принципів терпимості та 

взаємодопомоги у міжособистісних взаєминах. 

У даній роботі нами ставиться завдання розкрити погляди видатного російського філософа 

Володимира Соловйова на процес соціалізації. Ми прагнемо, у рамках даної статті дослідити його 

погляди на міжособистісні відносини всередині бажаного для нього суспільства. А також принципів, 

на яких має ґрунтуватись ідеал суспільства відповідно до поглядів російського філософа. 

Метою роботи є доведення твердження, що Володимир Соловйов у своїх поглядах 

дотримувався принципів гуманізму, рівності в міжособистісних взаєминах. Також ми спробуємо 

довести тезу про те, що принцип всезагальної єдності суспільства ні в якому разі не повинен 

нівелювати цінності особистості окремою людини. А навпаки, саме в такій всеєдності, яка заснована 

на принципах гуманізму, рівності та любові, особистість може розкритися і реалізувати свій 

потенціал у повній мірі. В тій, що за інших умов реалізувати неможливо. 

Торкаючись питання рівня розробки даної теми ми не можемо не згадати про науковий доробок 

М. Лосського. У 1926 році в журналі «Путь» була надрукована перша частина його статті «Вл. 

Соловьев и его преемники в русской религиозной философии», яка присвячена безпосередньо 

творчості В. Соловйова. На одинадцяти сторінках своєї статті автору вдалось у достатньо доступній 

формі показати основні положення праць Володимира Соловйова, у тому числі його соціологічні 

доктрини. Крім власного розгляду життєвого і творчого шляху філософа він вказав перелік п‘яти 

праць Катерини Трубецької, які присвячені творчості Соловйова. Нажаль вони видавались за 

кордоном в другій чверті минулого століття [4, c.106]. 
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Сьогодні вивчення творчості Володимира Соловйова зводиться до акцентування на проблемі 

всеєдності в його філософській системі. А проблема соціалізації, хоч має безпосередній зв‘язок із 

принципом всеєдності не постає як окремий предмет наукового дослідження. До таких авторів, крім 

вищезазначених – Лосського та К. Трубецької, для прикладу можна віднести статтю Т. Астахової 

«Синтез категорії душі та тіла у філософії Володимира Соловйова щодо соціокультурних функцій 

релігійного знання», яка видана у 2007 році та Уткіну Н.Ф. стаття якої під назвою «Тема всеединства 

в философии Вл. Соловьева» була надрукована у журналі «Вопросы философии» в 1989 році. Але, 

слід відзначити, що дослідження його творчості проводяться лише в рамках філософської науки. 

Соціологи ж при дослідження історії соціологічних вчень не надають поглядам Соловйова якогось 

вагомого місця. Разом з тим цей філософ розробив характеристики громадямського суспільства. 

Громадянське суспільство, на його думку, характеризується декількома чинниками: 

– наявністю організованої суспільної структури (держави); 

– наявністю кодифікованих правил поведінки; 

– рівноправністю населення держави як по відношенню до правових норм так і між собою. 

Прослідковуючи аналогію між громадянським суспільством, як таким, яке декларується за мету 

багатьма демократичними державами, та церковною організацією, яка ставить за мету побудову 

суспільства, через дотримання Божих заповідей, Соловйов вважав, що тут можна віднайти певні 

спільні моменти. 

Труднощі дослідження зазначеної теми полягають в тому, що філософ не виділяв окремо 

проблеми соціалізації. Вона розглядаються в руслі роз‘яснення цілей, які поставлені Богом не лише 

перед людиною, а й перед всіма мешканцями Землі. 

Тому реалізація поставленого завдання буде здійснюватися шляхом аналізу як безпосередньо 

наукових праць Володимира Сергійовича, так і тих, в яких інші філософи-науковці здійснюють аналіз 

його ідей та поглядів. 

Соціологія пояснює процес соціалізації як процес людської трансформації із істоти виключно 

біологічної в істоту соціальну. Цей процес відбувається шляхом засвоєння особистістю норм, які 

діють в суспільстві та сприяють його сталому розвитку [8, c.41–43]. 

Володимир Соловйов, судячи із його творів є високоморальною та гуманною людиною. Він 

високо цінував не лише принципи суспільного співіснування людства, але й особистість як 

представника цього суспільства. 

Володимир Соловйов прагнув пізнати істину. Істина для нього є втіленням, чи проявом Бога, або як 

єдине справжнє буття – те що є [4, c.15]. У зв‘язку із цим він розробляв свою гносеологічну систему. Ним 

відкидається використання емпіризму та раціоналізму, як відокремлених один від одного пізнавальних 

методів. Він вважав знання отримане за допомогою цих методів відносним. Таке знання, на його думку, 

не може забезпечити людині пізнання істини. Пізнання істини можливе лише за допомогою такого 

містичного виду знання як віра. Але й вона якщо використовуватиметься самостійно, не зможе 

забезпечити належного пізнавального рівня. Пізнання істини можливе лише завдяки одночасному 

використанню всіх трьох, щойно перелічених методів одночасно: емпіризм, раціоналізм та віра. [3, c.14]. 

Значна частина філософського спадку Соловйова направлена на роз‘яснення необхідності 

створення суспільства, яке найбільш відповідатиме Божому задуму – Царству Божому або Царству цілей, 

як його називає філософ. Реалізувати Божий задум покликана людина. Таку місію було покладено саме на 

людину, а не на інших Божих творінь, тому що вона, відповідно до християнської традиції, є вершиною 

Божого творіння. Іншою причиною, на наш погляд, того, що саме людина має здійснити цей задум, є те, 

що причиною входження гріха (зла) в світ, як думав Соловйов, є саме вона [6, c.201]. 

Такий напрям його міркувань зумовлений прагненням пізнати істину. Лише істина здатна 

зробити людину вільною від внутрішньої суперечності між безмежно-потужним потенціалом та 

мізерністю в дійсності. Важливою умовою досягнення рівня повної реалізації своїх можливостей є 

усвідомлення цієї необхідності та досягнення його (потенціалу) у свідомості. За словами Т. Астахової 

перш ніж пізнати себе як дійсність поза собою, людина має усвідомити себе як ідею у собі [1, c. 168]. 

Істина для Володимира Сергійовича є абсолютною цінністю. Абсолютність цінності істини, за 

його переконаннями, полягає в її здатності надати шлях до абсолюту. Однією із умов успішного 

пізнання має бути внутрішнє єднання із існуючим [3, c.110]. 

Але не слід розуміти, ніби кожен окремий індивід може досягнути істини самостійно, надавши 

її виключно індивідуального статусу. Навпаки, істина може бути досягнута тільки через відмову від 

своєї винятковості. Забігаючи наперед відзначимо, що така відмова не призводить до нехтування 

особистістю. Вона надає ніби новий виток у її розвитку, дає можливість стати на новий щабель 

розвитку суспільних відносин [4, c.17]. 



Релігія та Соціум. - 2010. - №1(3) 
 

 204 

Розглядаючи соціалізацію, як її розуміє Володимир Соловйов, ми візьмемо за основу 

вищенаведене твердження про Божий задум та мету людського існування. При розгляді поставленого 

нами завдання потрібно врахувати ті погляди науковця, в яких він однозначно говорить про те, що 

цей процес є одночасно як колективною так і особистою справою. Більше того, його реалізація може 

бути здійснена за умови, коли кожен бажаючи Царства цілей для себе, має бажати його і для інших. 

Лише в такому випадку разом з усіма він зможе досягнути цілі [6, c.201]. 

Особистість, був переконаний В.Соловйов, не може сягнути вершини, яка визначена для неї 

Богом самостійно. Вона може досягнути її лише перебуваючи в суспільстві. Моральне життя не є 

завданням індивідуальним, а спільним [6, c.237]. Ця спільність підводить нас до пропагованої 

Соловйовим взаємодії суспільства та особистості. Саме симбіоз колективного та 

індивідуального,стверджував він, може в повній мірі сприяти досягненню Царства Божого, яке має 

бути засноване за допомогою спільних для всіх законів [5, c.470].  

В.Соловйов чітко розрізняє індивідуальний та колективний, або як його можна назвати по-іншому – 

суспільний компонент в даному питані. Одночасно він проводить певну паралель чи ототожнення людини із 

суспільством. Цим самим вказується на виключну важливість особистості. Вона підноситься до рівня 

суспільства. Соловйов недвозначно вказує на те, що особистість є «зосередженим суспільством». Подібним 

чином Соловйов висловлюється з приводу суспільства, яке є «розширеною особистістю». Основу цього 

твердження ми знаходимо в думці про те, що через Адама згрішили всі його нащадки [6, c.204]. 

Особистість розглядається у співвідношенні із суспільством тому, що лише таким чином, на думку 

філософа, можна наблизитись до істинного пізнання. Разом із тим ціле слід розуміти не як безпосередню 

множину речей, а як їх всеєдність [3, c.108]. Тому і в подальшому розгляд співвідношення національного та 

загальносуспільного буде цілком логічним кроком до пізнання соціальних поглядів Соловйова. 

«Ототожнюючи» людину із суспільством Соловйов не намагається обґрунтувати необхідність 

нівелювання особистості в рамках соціальної групи. Навпаки, він категорично виступає проти 

проявів деспотизму на державному рівні, проти таких соціальних інститутів чи груп, де особистість 

втрачає свою особливість та вартісність через будь-які правила нормативного характеру. Як приклад, 

можна привести висловлювання самого автора про військові поселення: «Військово – теократичні 

деспотії, про які в мініатюрі нагадали нам військові поселення Аракчеєва, були, звичайно, далекими 

від нормальної людської спільноти» [6, c.219].  

Ставлячи індивідуальність або особистість одним із засобів досягнення такого суспільства, яке 

може вважатися найбільш богоугодним, філософом надається важлива роль не лише соціальній 

стороні особистості, але й індивідуальній. Незважаючи на характеристику Соловйовим буддизму, як 

негативної релігії, яка вчить, що метою людини є поєднання із «ніщо», він все ж говорить про велику 

заслугу цієї релігії лише через те, що вона першою піднесла особистість над соціальними інститутами 

та групами. В буддизмі особистість виступає самостійною суспільною одиницею. Особистість почала 

цінуватись сама по собі, а не через приналежність до певної соціальної групи. Ця характеристика 

буддизму дістає продовження в описі бажаного для філософа суспільства – ідеалу суспільного 

розвитку. В такому суспільстві особистості не може бути відведена роль знаряддя для досягнення 

якихось політичних чи культурних, хоч би самих піднесених цілей. В іншому випадку суспільство не 

може навіть наблизитися до ідеалу суспільного співіснування. Наведене свідчить на користь 

підтримки етичних положень філософії Канта, який так само теоретично обґрунтував важливість та 

необхідність дотримання подібних принципів в сфері міжособистісної взаємодії. 

В рамках розбудови цієї, бажаної для Соловйова суспільної структури, висувається твердження, 

яке в різних інтерпретаціях можна зустріти тепер не лише в релігійних вченнях, а й в курсах етики, 

психології, особливо в сучасній педагогіці. Зміст цього твердження полягає в тому, що людина може 

бути особистістю лише в тому випадку, коли в інших вбачає рівноцінну собі особистість. 

Продовжуючи дослідження, вважаємо за доцільне з‘ясувати відповідь на одне питання: що, на 

думку Соловйова, виступає основою взаємодії в міжособистісних стосунках? Враховуючи те, що такі 

поняття як «особистість», «міжособистісні відносини» знаходять своє обґрунтування в психологічній 

науці, то і відповідь на це питання вважаємо за доцільне шукати так само в поняттях психології. Таку 

саму тактику для свого дослідження обрав і Володимир Соловйов. Пояснення цієї взаємодії 

здійснюється ним через дві особистісні характеристики: любов та егоїзм. 

Ці два поняття і в християнстві займають виключну роль в поясненні всієї християнської 

доктрини. Так, при роз‘ясненні причин відступу частини ангелів від Творця є неминучим 

використання терміна – «егоїзм». Теолог Генрі Тіссен роз‘яснює причину цього явища виключно 

через егоїзм. Він говорить про те, що амбіції впалого ангела, в прагненні перевершити Бога були 

нічим іншим як егоїзмом. Задовольнити це прагнення можна було здобувши те, що належало іншому 
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[7, c.137]. Таким чином, егоїзм є емоційним станом, який стоїть на перешкоді мирному співіснуванню 

суспільства. Мирне співіснування та розвиток суспільства, в якому особисті прагнення стоять вище за 

спільне суспільне благо – не можливі. Людина сповнена егоїзму ставиться до інших безжалісно та 

байдуже. Вона вважає за дозволене ображати інших, ставлячись до них як до засобу досягнення своїх 

цілей [6, c.110]. Соловйов був глибоко переконаний, що саме егоїзм є злом. Це почуття заважає 

об‘єднанню людства, а відповідно і пізнанню істини. Напротивагу йому любов будучи здатною 

забезпечити єдність людства є засобом досягнення істини і відповідно наближення до Бога [4, c.18]. 

Поступальний суспільний розвиток можливий лише за умови, коли в ньому панівним є такий 

емоційний настрій його членів, при якому особистісні інтереси кожного його члена будуть, в крайньому 

разі, другорядними по відношенню до блага оточуючих. Такий настрій має ґрунтуватися на почуттях, які 

дозволяють ототожнювати інших із самим собою. Ці почуття сприяють благополуччю оточуючих. Через 

них людина радіє чужому успіху в тій мірі, в якій би раділа власному. Таким емоційним переживанням 

християнство вважає відчуття любові. Златоуст відводить цьому почуттю ключову роль у розвитку 

суспільства. За його словами, саме любов поєднує окремих людей в одне ціле [2, c.99]. 

Дотримуючись принципів християнського вчення, Соловйов виводить із любові два почуття: 

жалість та симпатію. Ці два переживання мають сформувати таке суспільство, яке б відповідало ідеалу 

про соціальне співіснування і є найбільш бажаним для Бога. Жалість та симпатія виступають основою 

альтруїзму. Саме він протиставляється егоїзму, так само, як добро протиставляється злу [5, c.482]. 

В даному порівнянні Соловйов прямо наслідує Ф. Аквінського в праці якого йдеться: «Гріховна 

воля ніколи не досягне кінцевої бажаної цілі, оскільки ніяка дія не може досягнути щастя» [9, c.277]. 

Такого ж погляду на егоїзм, як на зло, притримується і Міллард Еріксон.  

Ні в кого не може виникнути заперечення, що організоване на спільних моральних принципах 

суспільство є благом. Моральний закон має стосуватися всіх «розумних і вільних істот». А наявність 

цього закону, за висловом Генрі Тіссена, беззаперечно вказує на наявність законодавця, абсолютно 

вільного та морального. Людина лише має віднайти в собі сили для того, щоб дотримуватися цих 

правил. В такому випадку, через реалізацію Божої природи в суспільстві, людина буде постійно 

перебувати в нормальному стані [7, c.172]. Сам Соловйов також вживає таке поняття як «нормальне 

суспільство», яке можна ототожнити із Царством цілей. 

Ведучи мову про «нормальне» співіснування людей в соціумі, слід підкреслити, що соціум не 

розглядається ним у глобальному масштабі, яке може і має на меті нівелювати як національні особливості, 

так і особистісні. Нами вже згадувалося вище, що лише в суспільстві особистість може розкритися та 

розвиватися в повній мірі, і лише самостійність особи є запорукою міцності суспільного устрою [6, c.207]. 

Зауважимо, що процес соціалізації відбувається у тому випадку, коли людина є включеною в 

певну суспільну групу і взаємодіє із нею. З цим твердженням погоджується і Соловйов, він говорить 

про те, людина може реалізувати свою внутрішню гідність лише у тому випадку, коли має тісні 

стосунки із певною соціальною групою. Більше того, здійснити особистий подвиг, який приведе до 

спасіння людина може лише в суспільстві. Хоч і опосередковано в працях вченого можна 

прослідкувати думку про те, що суспільство здатне привести до спасіння не лише найкращих із своїх 

представників, а і найгірших із людей. В цьому і проявляється мета суспільної організації – служити 

вищому суспільному благу. Суспільство визначається як неминуча та повністю об‘єктивована форма. 

Безпосередній розгляд суспільства у Соловйова є диференційованим. Ця диференціація 

проявляється в тому, що ним виокремлюється роль нації у досягненні Царства цілей. В рамках 

глобального розуміння суспільства нація виступає його складовою. Вона виступає продовженням 

особистості, а глобальне суспільство, є продовженням нації. 

Нами вже згадувалося, що особистість, за задумом Соловйова, може досягнути благополуччя у 

Царстві цілей лише прагнучи такого ж самого для інших особистостей та інших соціальних груп. Так 

само і нація чи народність може реалізувати свої самі найвищі цілі лише у тому випадку, коли у 

своєму розвитку прагне забезпечити не лише своє благополуччя, яке б можна було назвати 

егоїстичним. Зважаючи на історичне минуле, Соловйов запевняв, що лише у тому випадку народність 

або нація може досягнути згаданої мети, коли буде ставити за ціль не своє а загальне для всього 

людства благополуччя [6, c.260]. Це пов‘язано із тим, що істина являється для Соловйова 

абсолютною цінністю. Вона належить лише всеєдності, а не суб‘єктивним судженням та висновкам. 

Пізнати істину значить переступити межі суб‘єктивного мислення та перейти до сфери існуючої 

єдності [3, c.110]. Отже, його перехід від пізнання одиничного індивіда до глобального суспільства є 

цілком відповідним запропонованій пізнавальній діалектиці. 

Соловйов є послідовним дослідником, і так само, як не допускає нівелювання особистості будь-якою 

соціальною групою, він не допускає нівелювання нації в глобальному суспільстві. Будучи прихильником 
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позитивних принципів в питаннях моральності, вважає недоцільним керуватися засадами космополітизму, 

тому що вони засновані на негативних принципах – заперечення національних особливостей [6, c.273]. 

Йому більше імпонує етична рівність у стосунках між народностями в процесі взаємодії. 

Саме в глобальному суспільстві, стверджував Соловйов, має існувати зв‘язок матерії в її 

позитивному розумінні. Цей зв‘язок допомагає досягнути матерії, частиною якої також є людина, 

світу буття або, існуючої дійсності, тобто здатності реалізувати свій потенціал. В такому суспільстві 

кожна істота є силою, самостійним центром діяльності, а з іншої сторони – носієм певного елементу 

(ідеї) Божої всеєдності. Звідси істота набуває індивідуального характеру. Людина є яскравим 

прикладом такої істоти. Проте людина, виражаючи лише частину всеєдності, самостійно не може 

реалізувати всю повноту буття. Ця повнота надана всьому людству і лише в поєднанні через 

усвідомлення кінцевої мети людство може наблизитися і згодом увійти до Царства цілей. 

Всеєдність (Світова душа) є, за концепцією філософа, «ідеєю» Сущого (Бога). Існування такого 

суспільства надає можливість наблизитись до Істини. Це наближення відбудеться через набуття 

«практичного досвіду» життя в суспільстві, яке найбільше відповідає Божому задуму. 

Розмірковуючи над необхідністю «практичного досвіду», реального емоційного переживання такого 

співжиття, В.Соловйов в якості прикладу застосовує історію гріхопадіння. Адам виявив бажання стати 

повним володарем свого життя (позбувшись опіки Бога, якою короистувався до того). Бог дав людині таку 

можливість. Кару Бога за непослух можна розцінювати як виконання Богом адамового прагнення. Після 

порушення Божих настанов Адам був позбавлений Божої опіки якою користувався у раю. 

До гріхопадіння Адам жив у сприятливому оточуючому середовищі – в Едемі. Йому не 

потрібно було витрачати сили для пошуку їжі; він володів знаннями які були дані йому 

безпосередньо Творцем; користувався Божою опікою. Після того як Адам здійснив повністю 

самостійний крок, що йшов всупереч волі Творця, він був позбавлений всього того, чим володів і 

користувався в Едемі. Натомість людина: 

- була позбавлена сприятливого оточуючого середовища – вигнана з Едему; 

- з‘явилася потреба в самостійному, пов‘язаному із важкою працею, пошуку їжі; 

- знання про «новий» для неї оточуючий світ повинна була здобувати самостійно; 

- була позбавлена тієї опіки якою користувалася в Едемі. 

Так, після вигнання людина повинна була почати боротися за своє існування. До цього привело 

прагнення Адама до самостійного, індивідуального розвитку. Розвитку поза співіснуванням та 

співпрацею із Богом. 

За переконанням В.Соловйова, боротьба за існування тісно пов‘язана із егоїзмом [4, c.18]. І 

тому, він цілком логічно наполягає відмовитися від егоїзму так само, як колись Адам відмовився від 

єдності та співіснування з Богом. 

Підсумовуючи щойно викладене ми прийшли до висновку, що Володимир Соловйов запропонував 

людству пройти шлях Адама в зворотному напрямку: від егоїзму та боротьби за існування до любові та 

співіснування у всеєдності – до альтруїзму. І в цьому випадку, в рамках практичного переживання, за 

допомогою спільних гносеологічних принципів емпіризму, раціоналізму та віри людство зробить 

черговий крок до пізнання Божественної істини шляхом внутрішнього єднання. 

Підтвердженням прагнення практичної реалізації своїх поглядів є приклади із життя Соловйова. 

Лосський наводить свідчення Трубецького де йдеться про неабияку щедрість Володимира 

Сергійовича. Він здатен був віддати останній свій теплий одяг іншому не дбаючи про себе і мерзнучи 

в холодну осінню пору [3, c.102]. 

Вважаємо, що нам вдалось в певній мірі розкрити погляди Соловйова на, як він зазначав, 

нормальне суспільство. Підсумовуючи викладене вважаємо за доцільне зазначити наступне:  

1. Людина, за В Соловйовим, може досягнути найвищого блага лише бажаючи такого блага 

для інших. Таке бажання має об‘єднати людей у суспільні групи, в яких людина може в 

повній мірі реалізувати свої прагнення; 

2. Суспільство, в свою чергу, повинно бачити в кожній людині рівноправну його частину, без 

якої не зможе досягнути Царства цілей – найвищого блага. Дотримання таких принципів є і 

зараз актуальними, оскільки складають невід‘ємну умову існування такого суспільства, яке 

може вважатися громадянським; 

3. Всеєдність заснована на принципах гуманізму, рівності і, особливо, любові є середовищем 

та засобом розкриття і реалізації людського потенціалу. 
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V.S. Soloviov’s views on the desirable prospects of the social development are considered in the work 

You are acquainted with the significance of a personality, a nation, anationality. The methods of 

achievement of the individual perfection are also revealed. The influence of the Christian ideas on further 

improvement of the mankind is also shown in the work. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ ЦЕРКВИ 

ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ 

 

Стаття присвячена дослідженню шляхів і форм соціалізації особистості в контексті 

есхатологічного вчення Церкви Християн Віри Євангельської (ХВЄ), її соціально значущої діяльності. 

Визначаються перспективи майбутнього людства з точки зору глобальних трансформацій. 

Ключові слова: церква, соціальне служіння, соціалізація, есхатологія, апокаліпсис, віровчення, 

милосердя, глобалізація. 

 

Українське суспільство, як і все людство в цілому, сьогодні переживає складні умови 

глобалізації. Особливо відчутно це спостерігається не тільки в житті самої Церкви, але також і у 

релігійному житті та соціальних проблемах України в цілому. І тут потрібно не тільки вижити, 

вирішуючи ці проблеми, але й не втратити певних перспектив. 

Актуальність цієї проблематики полягає в тому, що у зв‘язку з самим процесом глобалізації та 

економічної кризи, есхатологічні проблеми вже давно набули рис масовості та все більше потребують 

уваги і дослідження для своєчасного їхнього вирішення. Адже за нових екзистенційних умов 

проблема кінця світу в релігійному середовищі з кожним роком стає особливо актуальною. 

Взаємостосунки між людьми, які можна охарактеризувати як "протистояння", спричинили 

локальні та глобальні соціальні кризи сучасного світу, що можуть містити серйозну загрозу як для 

кожної окремої людини, так і для всього українського суспільства. Завдяки соціально-релігійному 

фактору появляються такі есхатологічні настрої серед населення, які можуть негативно впливати на 

їх співіснування. Есхатологічне вчення часто використовуються як засіб маніпуляції свідомістю та 

поведінкою різних соціальних груп населення, і це викликає занепокоєння і спонукає до детального 

вивчення ситуації. А коли через різні релігійні, економічні чи соціальні кризи невдоволення 

виливається у гнів і протести на адресу певної конфесії, національності чи керівників держави – це 

стає надто небезпечним [2]. Адже через ці кризи багато людей було втягнуто у різні боргові ями, 

залежності, духовне та матеріальне зубожіння. 

Метою цього дослідження постає аналіз шляхів та форм соціального служіння в контексті 

есхатологічного вчення Церкви Християн Віри Євангельської України (ЦХВЄУ). 
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До основних завдань роботи відносимо наступне: 

1. Проаналізувати відношення Церкви ХВЄУ до процесів соціалізації особистості віруючого в 

контексті есхатологічних інтерпретацій майбутнього людства; 

2. З'ясувати як співвідносяться соціальне служіння та есхатологічне вчення Церкви в сучасних 

умовах розвитку українського суспільства; 

3. Дослідити основні форми та шляхи реалізації Церквою своїх соціальних функцій в умовах 

поліконфесійного середовища України; 

4. Визначити провідні тенденції інтеграції соціальних проектів общинами ЦХВЄУ у вирішенні 

назрілих проблем суспільства; 

5. Запропонувати рекомендації щодо широкого включення релігійного чинника в культурне і 

духовне життя суспільства. 

Проблемами дослідження шляхів і форм соціального служіння п‘ятидесятництва займались такі 

релігієзнавці та богослови: А. Колодний, Л. Филипович, В. Докаш, М. Соловій, М. Черенков. 

Враховуючи те, що Церква є соціальною інституцією, оскільки вона включається в суспільні 

перетворення через своїх вірних як громадян України, важливо знати, в якій мірі соціалізація особи 

віруючого активізує ці процеси. Саме в такому контексті в нашому дослідженні буде розглядатися ця 

проблема. Ми ставимо перед собою завдання показати, що провідним принципом соціалізації 

представників ЦХВЄУ є соціальне служіння в різних його формах. Орієнтація Церкви на есхатологічну 

перспективу не тільки заважає їй виконувати свої соціальні функції, але навпаки мобілізує та заохочує. 

Тому що кожен член Церкви, беручи до уваги Другий Прихід Ісуса Христа, ще більше прагне 

послужити ближньому, проявляючи до нього любов і милосердя, виконуючи тим самим заповідь Божу, 

бо «любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання Закону» (Рим.13:10–13). 

Церква ХВЄУ в Україні є досить значимою в суспільному просторі своїми соціальними 

проектами та діяльністю оскільки вона «стала лідером за кількістю та масштабами соціальних 

ініціатив» [12, с.489]. Адже саме п‘ятидесятництво має здатність не тільки вистоювати в складних 

умовах глобалізації, а й ефективно розвиватися та функціонувати в них [9, с.147]. І хоча досвід 

благодійницької діяльності Церкви є досить різноманітним, сама ж специфіка прояву її соціальних 

функцій в сучасному суспільстві та безпосередній зв'язок з потребами людини висвітлені 

недостатньо. Звідси випливає необхідність релігієзнавчого вивчення і соціально-філософського 

осмислення специфіки і перспектив участі ЦХВЄУ у вирішенні актуальних проблем суспільства. 

Так як в теперішній час роль і функції релігійної компоненти набувають значного посилення в 

структурі українського соціуму, ЦХВЄУ вбачає нагальною необхідністю займатися соціально 

значущою діяльністю. 

На сучасному етапі досить важливою є участь Церкви ХВЄУ у вирішенні таких суспільних проблем, 

як пияцтво, наркоманія, проблема ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних чинників, а також допомога 

дітям-сиротам, молоді та людям похилого віку. Вона проявляється як вираз любові та відповідальності як 

перед Богом так і суспільством (своїми ближніми) - «Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі 

догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування» (Рим.15:1–3). 

Також діяльність соціального служіння Церкви направлена на духовну опіку незахищених і 

покинутих верств населення. На сьогоднішній день це: 

– служіння в місцях позбавлення волі і членам їх сімей, а також допомоги працівникам департаменту 

виконання покарання (це служіння охоплює 69 колоній України, у тому числі жіночі і дитячі); 

– служіння алко- і наркозалежним – 55 реабілітаційних центрів, більш ніж на тисячу 

ліжкомісць; 

– служіння вуличним дітям-сиротам – 23 дитячих реабілітаційних центри. Ця робота 

проводиться спільно з міжнародною місією «Агапе». 

Для більш широкої діяльності та ефективної роботи в сфері соціального служіння ЦХВЄУ 

розроблені програми підготовки соціальних працівників. Наприклад, з 2006 року організований центр 

«Маханаїм» для майбутніх служителів соціальної роботи. Тут проходять практику і навчання 

служителі з багатьох регіонів України. Центри реабілітації були засновані у містах Дрогобич, 

Кам‘янець-Подільський, Миколаїв та ін. А також проводиться підготовча робота у м. Бахчисарай. 

У 2008 році було засновано факультет соціального служіння при Київській Богословській 

Семінарії «Благодать та Істина». У навчальному процесі беруть участь викладачі вищих духовних 

учбових закладів, Державний департамент з питань виконання покарань, а також Києво-Могилянська 

Академія - школа «Практична соціальна робота». Навчання проходять служителі зі всієї України [8]. 

Церква ХВЄУ має свою концепцію соціалізації в контексті есхатологічного вчення, яка 

заснована на словах, сказаних Ісусом Христом і записаних в Євангелії від св. Матвія 25:35–36: «Бо Я 
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голодував був і ви нагодували Мене, прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли 

ви. Був нагий і Мене зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у в'язниці Я був і прийшли ви до Мене». А 

також конкретну ціленаправленість соціальної діяльності – це проповідь Євангелії, духовна і 

благодійна опіка, допомога залежним людям і незахищеним верствам населення, основними 

напрямками якої є наступні форми соціального служіння: 

1. Реабілітація нарко -, алкозалежних людей, а також тих, хто звільнився з місць позбавлення 

волі. Організація і відкриття нових реабілітаційних центрів по всій території України. 

2. Праця з людьми без певного місця проживання. Надання соціальної, духовної і моральної 

реабілітації для даної категорії людей. Організація і відкриття нових реабілітаційних центрів по всій Україні. 

3. Відвідування дітей-сиріт у дитячих притулках і будинках, праця з вуличними дітьми. 

Організація сиротинців, будинків сімейного типу. Програма з усиновлення (опікунства). 

4. Праця в медичних закладах, нарко- і тубдиспансерах. Координація Церквою певних 

медичних закладів. 

5. Відвідування місць позбавлення волі (чоловічих і жіночих колоній, колоній для 

неповнолітніх злочинців, слідчих ізоляторів). 

6. Відвідування вдома, у медичних закладах людей з фізичними відхиленнями, інвалідів і людей 

похилого віку. Сприяння духовному пробудженню і моральному відродженню даної категорії людей 

через розповсюдження основних принципів християнської моралі. Організація і відкриття будинків 

милосердя по всій території України. 

7. Профілактика негативних явищ у навчальних закладах. Здійснення просвітницької діяльності 

серед молоді шкіл та інших навчальних закладів з питань профілактики і звільнення від алкогольної 

та наркотичної залежності; профілактики ВІЛ/СНІДу; чесності у взаємовідносинах і святості 

дошлюбних і шлюбних відносин, відповідальності батьківства і материнства, впливу музики і 

телебачення на розвиток особистості. 

8. Навчання і підготовка для відповідної праці служителів. 

9. Взаємодія з громадськими, релігійними і державними організаціями, а також висвітлення 

проблем залежних людей і незахищених верств населення в ЗМІ. 

10. Турбота помісних Церков про всі напрямки соціального служіння [4]. 

Соціальна діяльність Церкви за своєю сутністю є антропологічною, оскільки вважається, що 

соціально-економічне життя будь-якої суспільної системи повинно вшановувати і розвивати гідність 

людини й повноту її покликання. Характерно, що досягнення сотеріологічної мети ставиться в залежність 

від того, як той, хто слухає Ісуса Христа, заохочується до більшої любові в служінні ближньому. 

До важливих аспектів соціального служіння ЦХВЄУ можна віднести, в першу чергу, принципи 

братерської любові, за якими пропонуюється організовувати милосердницьку роботу не лише в 

рамках своєї конфесії, але й об'єднувати зусилля віруючих з представниками інших християнських 

течій. Загалом Церква, виходячи з необхідності служіння ближнім, веде мову про діалог між усіма 

людьми, незалежно від світогляду та конфесійних орієнтацій, беручи за головне те, що їх об'єднує – 

«дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми» (2Кор.8:21). 

Потрібно зауважити, що соціальна діяльність Церкви основується на біблійних засадах, як про це 

засвідчив старший Єпископ Церкви християн віри євангельської України, М.С. Паночко, в доповіді за 

круглим столом у м. Київ. Звернувши увагу на соціалізацію особистості в контексті есхатологічного 

вчення Церкви ХВЄУ, він сказав, що «XX ст. увійшло в історію людства не тільки великими 

військовими конфліктами, революціями і соціально-економічними потрясіннями, але й великими 

духовними зрушеннями. В Україні почався потужний Євангельський рух, що привів до утворення 

багатьох сотень євангельських Церков. Втомлені бездуховністю та моральним зубожінням, люди 

спраглою душею потяглись до Біблії, а вона має надзвичайну духовну силу, яка здатна змінювати 

людей із зіпсутими серцями на здорових і тверезомислячих, здатних робити добро всім людям. Коли 

Церква пам‘ятає про людей і турбується про їхню долю, вона стає сильною та авторитетною».  

Доля Церкви ХВЄ, як і доля інших церков України, була надзвичайно трагічною у 30–40 рр. двадцятого 

століття. Репресивний апарат тодішньої влади ліквідував жорстоко і підступно керівництво ЦХВЄ, а сотні 

церков змушені були піти у підпілля. Але й тоді Церква ХВЄ не втрачала своєї соціальної спрямованості – 

допомагала сиротам і бідним людям, турбувалася про багатодітні сім‘ї та людей похилого віку. 

Радянське законодавство забороняло церкві займатись благодійністю, мотивуючи це тим, що всі 

соціальні проблеми вирішуються на державному рівні. Церква була в державі, але й поза державою. 

За роки незалежності нашої країни ЦХВЄУ виросла майже до 1500 громад, вірні яких живуть і 

працюють у всіх сферах нашої країни. Вони мають велику можливість включатися в соціальну 

роботу на державному рівні та не бути осторонь тих проблем, які виникають у нашій країні. Адже 
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християни є свідомими громадянами своєї країни, які активно включаються у всі суспільні процеси. 

Особливий вклад християн спрямований саме на соціальну сферу, щоб допомогти у вирішенні 

кризових моментів, які виникають у суспільстві. Адже сама сутність християнства – це служіння 

Богові через служіння ближньому. 

Для реалізації цієї програми у структурі ЦХВЄУ створено Відділ соціальної роботи, яким 

ведеться цілеспрямована благодійна діяльність за такими напрямками: 

а). серед дорослих: 

– відкрито та працюють 35 реабілітаційних центрів для нарко- та алкозалежних, де на сьогоднішній день 

стаціонарно проходять реабілітацію близько 700 осіб, амбулаторно – близько 2500 осіб; 

– відвідування 59 колоній в Україні, де майже 4000 ув'язнених отримують регулярну консультацію для 

подальшого виправлення свого життя; постійно проводиться робота з родинами ув'язнених та особами, 

що проходять реабілітацію з надання психологічної, медичної і духовно-моральної підтримки;  

– підготовка служителів для подальшої роботи в соціальній сфері. 

б). серед дітей та підлітків: 

– створено та утримуються на кошти громад і індивідуальних пожертвувань спонсорів 20 дитячих 

будинків-сиротинців, в яких виховуються 510 дітей та підлітків; 

– підтримування церковними громадами 11 прийомних сімей та 6 дитячих будинків сімейного типу, 

де виховуються 95 прийомних дітей; 

– постійне проведення церковними громадами благодійних обідів для дітей-сиріт, напівсиріт, 

інвалідів, малозабезпечених (харчуються 2040 чоловік); 

– надано гуманітарну допомогу для 690 малозабезпечених родин (загальною кількістю 6325 чоловік);  

– місіями ЦХВЄУ надається постійна гуманітарна допомога для 46 шкіл-інтернатів (отримують її 

7800 учнів); 

– допомага церковними громадами у проведенні ремонту будівель і в обладнанні класів та інших 

приміщень; надання гуманітарної допомоги притулкам, училищам соціальної реабілітації, колонії у справах 

неповнолітніх – приблизно 450 дітей, а також на кошти церковних громад і місій щороку оздоровлення 

проходять приблизно 4500 дітей-сиріт, напівсиріт, з малозабезпечених та багатодітних родин; 

– при багатьох місіях ЦХВЄУ працюють лікарі-волонтери з надання безкоштовних медичних послуг 

для малозабезпечених сімей (стоматологічна допомога, дородова допомога, консультації фахівців та 

надання безкоштовно медикаментів); при ЦХВЄУ працює мобільна медична клініка «Надія в дії», яка 

надає безкоштовні медичні послуги для сільського населення та малозабезпечених і багатодітних родин 

(медичний огляд та надання відповідних консультацій лікарями-волонтерами); при місії «Братерство 

без кордонів» створено благодійний центр, який сприяє професійному навчанню дітей-сиріт, напівсиріт 

та з малозабезпечених родин. В ньому є три класи: клас, де навчаються на швачок 6 дівчаток; клас, де 

навчаються на кухарів – 50 чоловік; комп‘ютерний клас – 75 чоловік. 

в). доброчинність та милосердя: 

– церковними громадами отримано та безкоштовно роздано для кризових категорій населення 

України десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги (одяг, продукти харчування, канцтовари, засоби 

особистої гігієни, медикаменти). 

г). профілактична робота: 

– волонтерами церковних громад ведеться велика профілактична робота у багатьох дитячих та 

молодіжних закладах по пропагуванню здорового способу життя (задіяні програми проти СНІДу, 

наркотиків, алкоголю, куріння). Проводяться дитячі та молодіжні програми духовно-морального змісту, 

спрямовані на поширення високоморальної культури поведінки в дитячому та молодіжному середовищі. 

Добрим прикладом є діяльність МБО «Служба порятунку дітей», яка з 2001р. робить значний 

внесок у вирішенні багатьох соціальних проблем м. Києва. Її метою є забезпечення захисту 

безпритульних дітей від насилля на вулиці, їх реабілітація та повернення в сім'ю. Адже, за останніми 

даними в Україні проживає 200000 безпритульних, бездоглядних і позбавлених батьківської опіки дітей, 

які потерпають від жалюгідних життєвих умов, насильства, різного роду залежностей та хвороб. Не 

отримавши належної уваги і виховання, вони опиняються «поза суспільством», стають персонами поп 

grata і, як наслідок, часто обирають кримінальний шлях.  

Усвідомлюючи складність даної проблеми, МБО «Служба порятунку дітей» розробила модель 

повноцінної реабілітації дітей вулиці. Так, в місті Києві було створено мережу Центрів допомоги 

бездоглядним та безпритульним дітям, кожен з яких сприяє поверненню дитини до нормального 

суспільно-корисного життя. 

У зв‘язку з цим старший Єпископ Церкви Михайло Степанович Паночко подав пропозиції від 

ЦХВЄУ, які сприятимуть оздоровленню суспільства та наближенню його до кращих зразків: 
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1. Розробити та прийняти Концепцію державно-церковних відносин, в основі якої мають 

лежати партнерські стосунки. 

2. Державним органам влади, що покликані сприяти і підтримувати всі добрі починання, 

повернутись обличчям до Церкви, що дасть змогу ефективніше використовувати потенціал 

Церкви для оздоровлення суспільства в його духовному, моральному та соціальному 

вимірах. 

3. Розробити на державному рівні комплексну програму, що вирішувала б низку глибоких 

соціальних проблем в їх зародковому стані, а саме: обмеження (а краще заборона) реклами 

алкоголю та тютюну; жорстка позиція щодо наркодилерів та наркотиків; заборона 

аморальності, насилля та жорстокості в фільмах, передачах та ЗМІ; заборона 

самогоноваріння; прийняти закон про заборону абортів; пропагувати здоровий спосіб 

життя всіма можливими способами, розповідаючи про щасливі сім‘ї, пропагуючи здорове 

дозвілля християнської молоді, а не вбивства і ґвалтування; відкрити доступ Церкві до 

державних ЗМІ, які переважно замовчують соціальну роботу Церкви. 

4. Всебічно сприяти включенню до навчальних програм всіх навчальних закладів предметів, 

що вчать високих християнських цінностей (християнська етика і т.д.). Це буде найкращою 

інвестицією в молоде покоління українців» [7]. 

Серйозна увага соціалізації особистості приділяється в підготовці майбутніх служителів церкви. 

Так, є чимало прикладів доброчинної роботи духовних навчальних закладів та різних общин ЦХВЄУ по 

всій Україні. Наприклад, студенти Львівської Богословської та Чернівецької Біблійної Семінарій 

пов‘язують вивчення предметів спеціалізації з практичною діяльністю у справах милосердя та 

доброчинності, за приписом, «щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. 

(2Тим.3:16,17). Вони проводять різні заходи, проявляючи любов і опіку в дитячих притулках та 

інтернатах, а також відвідують слідчі ізолятори, виправні колонії, забезпечуючи засуджених 

продуктами харчування і одягом, а також проводиться духовно-освітня робота. При багатьох 

релігійних громадах ЦХВЄУ постійно діють благодійні їдальні для соціально незахищених осіб.  

Церква ХВЄУ зробила також добрий почин в служінні ближньому під час релігійних свят. 

Наприклад, Чернівецька Біблійна Семінарія робить святкові подарунки для дитячого притулку та 

Чернівецького СІЗО. Студентами семінарії спільно з церквою «Благодать» і адміністрацією дитячого 

притулку був організований святковий стіл і зроблені подарунки бездомним дітям. Доречі, в цієї церкви є 

добра традиція кожного року на різдвяні свята дарувати нужденним людям продуктові пакети, беручи 

списки бідних, хворих та одиноких людей в службі соціального забезпечення і сільській раді. 

На даний час для реалізації соціальних проектів Церкви ХВЄУ в 16 областях України діють 27 

місій милосердя і доброчинності та 42 реабілітаційних центри. Напрямки соціального служіння 

реалізуються в різних формах. Крім праці з нарко- та алкозалежними, в 18 областях України діють 58 

відділів служіння для ув'язнених і в 12 областях є 16 сиротинців та 3 центри для праці з дітьми - 

сиротами. У 4-х областях є 4 притулки для людей похилого віку [6]. 

Для кожної Церкви ХВЄ, яка займається соціальною діяльністю, справа милосердя і 

доброчинності є невід'ємною частиною у виконанні заповіді Божої і християнського життя. Служіння 

«ближньому» вважається служінням Богу. 

Досить широку реалізацію соціальний аспект діяльності отримав в ряді напрямків на Буковині. 

Вже багато років успішно займаються благодійною діяльністю Об‘єднання Церков Християн Bipи 

Євангельської П‘ятидесятників у Чернівецькій області та Місія Милосердя „Єдина Надія", яка діє при 

ньому. За кількістю громад в області об‘єднання займає трете місце (після Православної церкви і ЄХБ). 

Одним із напрямків його благодійницької діяльності є соціальна допомога дітям, інвалідам, сиротам, 

малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Тільки за 2001–2008 роки було надано одноразову допомогу 

понад 305 тис. людей цієї категорії на загальну суму понад 1 165 676 гривень. 

Щороку малозабезпеченим громадянам, громадським та бюджетним організаціям надається 

гуманітарна допомога одягом, взуттям, різними товарами побутового та медичного призначення. 

Постійно (щосуботи) дітям з малозабезпечених, багатодітних та неблагополучних сімей надаються 

благодійні обіди. Надавалась різноманітна допомога у виконанні ремонтних та будівельних poбiт в 

сиротинцях, дитячих санаторіях, притулках для престарілих та інших закладах. Безкоштовно 

розповсюджено велику кількість християнської літератури. 

Зокрема, в 2007 році було виділено i розподілено гуманітарної допомоги взуттям, одягом, різними 

товарами побутового та медичного призначення в загальній кількості 74000 кг. Розповсюджено 

безкоштовно: Біблій і Євангелій українською мовою – 8052 екз., pociйською – 7624 екз.; Дитячих Біблій 

українською i pociйською мовами – 3533 екз. Надано благодійну допомогу багатьом дітям-сиротам та 
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престарілим, проведено оздоровлення дітей у літній період. Виділено продукти, одяг, взуття для 

дитячого протитуберкульозного санаторію в Садгорі, Магалянського психоневрологічного будинку-

інтернату та інших закладів, картоплю для постраждалих від стихійного лиха в Україні та Молдові. 

Надано допомогу людям, які постраждали від повені. У селі Сербичани Сокирянського р-ну придбано 

будинок для утримування людей похилого віку. 

Членами місцевої Церкви с.Михальча Сторожинецького р-ну, побудовано 3-и житлових будинки 

для одиноких людей, із них 2-а будинки для одиноких людей з іншої конфесії. 

Іншим напрямом соціальної роботи Церкви ХВЄУ на Буковині є робота благодійних їдалень, які 

організовані в м. Чернівці і в м.Вижниця. Лише протягом 6-ти років місія благовістя, милосердя та 

благочинності «Єдина надія» Церкви ХВЄУ надає щосуботи благодійні обіди від 45 до 140 особам. За 

вказаний період на цю благодійну акцію місією витрачено 204542 гривні. 

Церквами краю практикуються і такі форми роботи як оздоровлення дітей із малозабезпечених і 

багатодітних сімей, а також дітей – сиріт і напівсиріт в літніх дитячих таборах відпочинку. Тільки за 

останні три роки було оздоровлено понад 1 тис. дітей. 

Церкви регіону також патронують медичні заклади, дитячі будинки та будинки престарілих. 

Тільки на ремонтні роботи та обладнання цих закладів надано допомоги понад 126 тис. грн.  

До соціальної діяльності в ЦХВЄУ привчають з дитячого віку, виховуючи дітей в дусі любові і 

співчуття до ближнього. Наприклад, діти недільної школи Церкви с. Каменка Глибоцького р-ну час від 

часу виїжджають з гостинцями (на які вони самі жертвують) в дитячі притулки та інтернати. Також 

студенти Чернівецької біблійної семінарії займаються реабілітаційною роботою в СІЗО і дитячому 

притулку – розподільнику м. Чернівці. 

У даному дослідженні висвітлена тільки доступна авторові інформація. Хоча загалом, діяльність 

ЦХВЄУ в цілому є набагато більшою та різноманітнішою. Останнім часом активізується діяльність 

існуючих та створюється мережа нових закладів безкоштовного харчування; працюють осередки 

соціальної допомоги для надання комплексу побутових послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, 

самотнім людям похилого віку за місцем їхнього проживання; розширюється мережа оздоровчих 

таборів для дітей-інвалідів та сиріт, дітей з малозабезпечених сімей; організовується проведення 

пастирської роботи в будинках інвалідів, дитячих будинках та інтернатах, закладах виправної роботи 

для неповнолітніх правопорушників [11, с.59]. 

Отже, досягнення духовного і соціального благополуччя в Україні можливо лише за умови 

орієнтації на людські та духовні цінності, сприяючи консолідації всіх віруючих [11, с.60]. Турботу 

про суспільну мораль і духовне оздоровлення українського суспільства ЦХВЄУ вважає як духовною, 

так і соціально важливою справою в підготовці себе і суспільства в цілому до Другого Приходу Ісуса 

Христа на Землю. Тому, що і доброчинність, яка проявляється в реальному житті, має пряме 

відношення до внутрішньої святості і зовнішнього милосердя [10, с.398].  

Виходячи з проведеного дослідження соціального служіння Церкви ХВЄУ в контексті 

есхатологічного вчення, приходимо до висновку, що: 

1) євангельський протестантизм вибудовує свою соціально-богословську ідентичність по той бік 

колективізму та індивідоцентризму. Його інтегральним принципом є христоцентризм;  

2) одним із основних завдань церкви є чинити справи милосердя (Гал. 6:9-10), як і зазначено в 

«Основах віровчення та богослужбової практики ВСЦХВЄП»); 

3)  служіння ближньому – це невід‘ємна частина служіння Богу; 

4)  кожна Церква може організувати власні засоби для поширення благодійної діяльності. Для 

цього потрібно: 

- хоча б раз на місяць робити збір пожертвувань на благодійні цілі; 

- організувати збирання речей і продуктів для малозабезпечених верств населення; 

- в час Різдвяних і Пасхальних свят та в осінній час, після жнив влаштовувати святкові столи 

любові, на які запрошувати нужденних; 

- співпрацювати з державними закладами, які вже надають таку допомогу, що стане 

стимулом для громадських організацій i державних органів сумлінно виконувати покладені на 

них завдання; 

5)  соціально значуща діяльність Церкви не зводиться лише до здійснення акцій милосердя та 

доброчинності. Сьогодні можна говорити про широку присутність релігійного чинника в 

культурному і духовному житті українського народу. Наприклад, Церквою ХВЄУ 

започатковано добру справу святкування міжконфесійного свята «Дня подяки в Україні» і 

цей почин отримав підтримку в інших регіонах України. 
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Summary 

Vasyl Malyk 

 

The socialization of person in the light of eschatological doctrine of the  

Evangelic Faith Christian Church 

The article is devoted to the analysis the ways and forms of the socialization of person in the context of 

eschatological doctrine of the Evangelic Faith Christian Church, its socially meaning activity. It is outlined 

the perspectives of the human future according to the global transformations.  
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ВИТОКИ Й ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ:  

ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Відродження української державності та становлення громадянського суспільства в Україні 

потребують звернення до історичного минулого, історичного досвіду, історичної пам’яті. Ці духовні 

складові життєдіяльності людини об’єднуються у такий суспільний феномен як історична 

свідомість. Проблемам зародження й еволюції історичної свідомості, а також наукові підходи до 

вивчення її природи та сутності присвячена дана стаття. 

Ключові слова: історична свідомість, історико-соціологічне пізнання, нація, суспільство, 

історична пам‘ять, соціальні функції, традиція.  

 

Актуальність. Українська нація на нинішньому етапі стоїть перед вибором подальшого шляху 

свого розвитку. Цей шлях, на нашу думку, повинен носити самобутній характер з чітко виразними 

національно-державницькими ідеями. Він не простий, потребує багато роботи і знань, волі, прагнень, 

зрештою патріотизму і поваги до своєї рідної землі і народу. У такій ситуації все більшої вагомості 

набуває історичне минуле, історичний досвід без усвідомлення якого неможливе розуміння сучасних 

реалій, прийняття важливих рішень.  

 Вплив минулого на сучасне перетворюється на один з найбільш напружених моментів 

суспільного буття, що зачіпає систему соціальних цінностей, а значить і духовно-культурне 

http://www.mahanaim.org.ua/59/rus/index.html
http://www.mahanaim.org.ua/52/rus/index.html
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відродження в цілому, тому не випадково події минулого, відображені в історичній пам‘яті у всіх її 

проявах, стають зараз предметом наукових дискусій та загостреної уваги суспільства. 

 Отож, в умовах, коли історичний досвід стає складовим життєдіяльності суспільства, 

дослідження природи й еволюції феномену історичної свідомості, а також розуміння важливості 

історичної свідомості як в науково-теоретичній, так і в практичній роботі набуває все більшої 

актуальності і потребує подальшого вивчення. 

 Мета. Виходячи з науково-теоретичних здобутків і потреб соціально-політичної практики, 

метою статті є: проаналізувати етапи зародження, становлення і розвитку історичної свідомості як 

феномену духовного життя суспільства. 

 Завдання. Відповідно до поставленої мети визначаємо такі завдання: розкрити природу 

історичної свідомості, показати характерні закономірності періодів еволюції історичної свідомості, 

висвітлити проблеми соціального функціонування історичної свідомості. 

 Ступінь розробленості проблеми. Серед дослідників, які займалися проблемами історичної 

свідомості необхідно виділити С.Алєксєєва [1], М.Барга [5], А.Гулигу [9], В.Єльчанінова [11], 

А.Самієва [19], Ж.Тощенко [21] та ін. Варто також згадати сучасних українських дослідників, які в 

певній мірі вивчають національні особливості історичної свідомості – О.Антонюка [3], В.Вашкевича 

[8], І.Попову [16], М.Поповича [17] та ін. Крім цього, хотілося б згадати видатних вчених 

В.О.Ключевського [12] і В.К.Липинського [14], які безпосередньо вивчали теоретичні питання 

сутності та важливості історичної свідомості. 

 Свідомість сучасної людини є продукт історії. Еволюція свідомості становить частину 

загального процесу розвитку і суспільно-громадської діяльності людства. У результаті соціально-

історичного поступу свідомість послідовно проходить декілька етапів. Найважливішими, на нашу 

думку, при вивченні історичної свідомості є три етапи розвитку свідомості: міфологічна або архаїчна, 

традиційна або релігійна, урбаністична або раціональна свідомість. 

 Три історичних типи свідомості, які соціально детерміновані, мали і мають соціальні функції й 

критерії, а також виступають цінностями для людей, але вони не є повністю сталими і послідовно 

змінюються. Кожний наступний представляє вищий ступінь людської свідомості. Разом з тим 

попередній ступінь у розвитку свідомості неправомірно трактувати як примітивний, елементарний. 

Правильно, на наш погляд, буде розглядати типи свідомості як історично і соціально обумовлені 

конкретні форми свідомості, які повністю, чи до певної міри, задовольняли потреби та інтереси 

даного суспільства. „Примітивна‖ міфологічна свідомість ніяким чином не примітивна, однак вона 

суттєво відрізняється від сучасної раціональної свідомості. 

 Отож, можна припустити, що у кожному з типів свідомості наявні елементи, фрагменти інших 

видів свідомості. Міфологічній свідомості відоме число, хоча абстрактність числових уявлень 

відносна: людина уявляла собі не числа взагалі, а лише числа деяких предметів. Традиційна 

свідомість зберігає компоненти міфологічної свідомості: велике значення мають міф, обряд, ритуал. 

Але разом з тим у ній вже простежуються елементи наукової свідомості – з‘являються перші описи 

закономірностей природи, суспільства і мислення, які зайняли своє місце в історії науки. 

 Причиною того, що свідомість на кожний даний момент постає у вигляді нашарування, в якого 

наявні фрагменти усіх історичних типів свідомості є діалектичний характер розвитку свідомості. 

Еволюція свідомості відображає дану діалектику, тобто припинення функціонування попереднього типу 

відбувається одночасно із збереженням всього того цінного і прогресивного, а подекуди й поганого та 

недоцільного, яке в ньому було. Традиційний тип свідомості, що прийшов на зміну міфологічному, 

зберігає деякі його якості, а раціональний тип свідомості, який приходить на зміну традиційному, 

наслідує не тільки певні якості традиційного, але й окремі особливості міфологічної свідомості.  

 Аналіз природи історичного пізнання неможливий без попереднього звернення до витоків 

історико-наукових уявлень, які на певному етапі суспільного розвитку сформувались у відносно 

специфічну систему знань людей про своє минуле, яку можна визначити за допомогою поняття 

історична свідомість. Будучи відображенням, чи навіть правомірно твердити, інтерпретацією 

об‘єктивної дійсності, історична свідомість є продуктом тривалого суспільно-історичного розвитку, 

довгочасної еволюції, наповненої не тільки поступовим нагромадженням нового, але й 

трансформаціями якісного порядку у свідомості суспільства. 

 Проблема визначення сутності, часу та умов зародження і становлення історичної свідомості 

являє собою нелегке завдання. В історико-філософській та певною мірою соціологічній літературі 

існує декілька думок з цього приводу. Деякі автори ( А.Гулига [9], А.Самієв [19] та ін.) дотримуються 

точки зору, що історична свідомість почала формуватися в глибоку давнину у формі міфології. 

А.Гулига відзначає, що „вона (історична свідомість) виникає в надрах найстародавнішої форми 
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духовного життя суспільства – міфології‖ [9, c.10]. Такої ж думки, щодо появи елементів історичної 

свідомості та усвідомлення певною мірою стародавніми предками свого історичного буття в 

далекому минулому притримуються також і сучасні дослідники. Серед них варто назвати 

С.Алєксєєва [1, c.99] і Г.Бандальєра [4, c.85]. 

 Дещо іншої точки зору щодо зародження історичної свідомості дотримується В.Устьянцев. Він 

пише; „Початкова форма уявлень про історичний процес виникає в надрах класового суспільства і 

проявляється в послідовному хронологічному відтворенні найбільш значимих суспільних явищ у 

формі письмових повідомлень‖ [22, c.39–40]. 

 Існує також думка, що історична свідомість – здобуток ще пізнішого часу. Наприклад, І.Анісімова 

[2], М.Барг [5], А.Гуревич [10] та ін. дослідники вважають, що вона почала складатися у пізньому 

Середньовіччі. В основі їх концепції ідея історичної свідомісті, яка ототожнюється з усвідомленням 

суспільного плину часу як об‘єктивної реальності в його соціально-історичній формі. З огляду на це, 

потрібно уточнити, що історична свідомість – це не тільки усвідомлення часу, а й характеру соціальної 

спадкоємності в суспільному розвитку і, разом з цим, – оцінка та переживання минулого. 

 Думається, що така різноманітність у поглядах на природу історичної свідомості пояснюється 

перш за все тим, що в основу проблеми поставлені різні засади: в одному випадку – це ті або інші 

елементи історичної свідомості, а в іншому – щось єдине ціле, визначена система. Науковий аналіз 

дослідження цих непростих питань доводить, що їх слід розглядати у взаємодії та взаємодоповненні 

гіпотез походження історичної свідомості. 

 В історії людства існували різні форми закріплення історичного досвіду та пам‘яті: міф, епос, 

хроніка, наукова історіографія. Звідси можна погодитися, що першою формою свідомості і культури 

як способу осмислення світу постає міф. Німецький філософ Шелінг відзначав, що міфологія – це 

рінній етап історії людства, де фіксувались та передавалися з покоління в покоління свідчення про 

походження світу, роду, племені, народу. Всякий міф є спогадом про події минулого, але міф не може 

бути розповіддю чисто історичною. На відміну від історичного оповідання, міф не потребує ніяких 

доказів і підтверджень, він не осмислюється раціональними засобами. Але не дивлячись на це, 

елементи міфологічної свідомості неминуче супроводжують людство протягом усієї його історії. 

 Велике значення в цей період відіграють традиції, які були, мабуть, першими формами духовно-

практичного освоєння світу. Встановлюючи зв‘язок між поколіннями, традиції з часом набули 

відносної самостійності свого існування, про що свідчить той факт, що зв‘язки і відносини, породивши 

традиції, докорінно змінюються або зовсім зникають, а традиції залишаються. Традиція як буденна 

форма історичної свідомості дійшла до наших днів і продовжує відігравати важливу роль у збереженні 

спадкоємності між поколіннями, передачі досвіду в спадщину. Підкреслюючи значення традицій для 

розуміння соціально-історичного процесу, М.Бердяєв писав: „Суть історії можна осягнути через 

традицію, яка являє собою творчий зв‘язок між минулим і сучасним‖ [7, c.87]. Очевидно разом з 

традиціями виникають і складаються дуже близькі за функціями форми свідомості буденного рівня, які 

безпосередньо мають вплив на практичну життєдіяльність людей – звичаї та обряди. 

 Звичайно, дані чуттєво-практичні форми свідомості не носять самостійного характеру і містять 

у собі більше художньої, релігійної, моральної свідомості. Важливо підкреслити, що навіть у своїх 

елементарних „неісторичних‖ проявах історична свідомість стала духовним вираженням факту 

величезного значення – виникнення на Землі нового, якісно відмінного від природного, а саме 

соціального, власне історичного, світу. 

 Історична свідомість, на відміну від міфологічної, припускає лінійний і необоротний час. Для 

цієї свідомості центральною є ідея розвитку, еволюції, у ході якої виникають принципово нові події і 

ситуації. Вже в епосі відбувається руйнування міфу. На відміну від міфу, епос – продукт історичного 

часу, коли свідомість виходить із кола міфологічних, традиційно-позачасових уявлень. 

 З виникненням писемності люди почали фіксувати найважливіші події в їхній часовій 

послідовності, в хронологічному порядку. Так з‘являються перші хроніки, аннали, літописи. 

Перетворення простої реєстрації подій на історію – це є перші спроби наукового осмислення 

історичного розвитку, що впливали на рівень історичної свідомості тогочасного суспільства. 

Глибинні й якісно нові перетворення пов‘язані з іменами грецьких мислителів Геродота і Фукідіда, 

котрі, вивчаючи конкретні причини та передумови подій, що відбувалися, намагалися розкрити їх 

механізми і соціальну значимість. У своїх працях вони використовують географічні та історичні 

факти, намагаються виявити зміст історичних та соціальних явищ, розробляють, особливо Фукідід, 

(можна виділити його роботу „Про Пелопонеську війну‖) [19, c.77] наукові підходи до вивчення і 

застосування документальних джерел в історичному дослідженні. Значення античності при 

дослідженні історичної свідомості полягає і в тому, що вона породила початки історіографії, 
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історичного опису, розмежувавши їх від міфології та піднявши „до ступеня осмислення розповіді і 

пояснення історичних подій як людських діянь‖ [13, c.81]. 

 Однак слід зазначити, що античній історичній свідомості не притаманна ідея про зміст і 

спрямованість історичного процесу як єдиного цілого, відсутнє поняття соціальної значимості 

історичних змін, які відбувалися. Люди сприймали світобудову статично, як довершений, 

гармонійний космос і не сприймали історичного процесу послідовних змін, їм притаманне циклічне 

розуміння історії. Вони не знали „історію‖, вони знали „історії‖. На це звертає увагу відомий 

дослідник стародавньої історії А.І.Немировський [15, c.118–127]. 

 Істотні зміни в історичній свідомості сталися в епоху Середньовіччя. Саме в цей період у змісті 

історичної свідомості появляється така надзвичайно важлива риса як усвідомлення соціального часу, 

як часу історичного. Цим був зроблений перший крок до сучасного розуміння типу історизму. Також 

проявляється тенденція до систематизації історичних знань, простежуються спроби критичного 

аналізу джерел, з‘являються сюжети наукового відтворення минулого. 

 Важливе значення при дослідженні історичної свідомості епохи Середньовіччя має християнство. 

Доцільно звернути увагу на декілька істотних моментів з приводу цього твердження. По-перше, ідея 

божественного управління історією виводить історичну свідомість та історичне мислення за рамки діянь 

окремих індивідів, спонукає оцінювати соціально-історичний процес як цілісність. З одного боку, в історії 

діє людина і все, що відбувається з нею, робиться з її волі; з іншого боку, істинний творець історії – Бог, 

який впливає на волю та результати діянь людей. Історія, таким чином, перестає бути сферою 

індивідуальної необґрунтованості та довільності, набуває якіснішої структури і спрямованості. 

 По-друге, такий погляд на історичний розвиток націлює дослідників у наш час на перегляд ролі 

і місця в історії її діячів. Якщо все створено Богом, то і самі вони як індивідуальні, так і колективні 

(групи людей, народи, нації) повинні розглядатися в їх соціально-історичних функціях, тобто як 

змінні, еволюційні, минущі. До прикладу, для християнського мислителя Рим – уже не „вічне місто‖, 

сутність якого для античної свідомості була завжди незмінною і тривкою за різних історичних 

обставинах. Він розуміється тільки як один із ступенів божественного діяння. 

 Третій момент – універсалізм християнської концепції на відміну від партикуляризму античної 

історіографії. Всі люди і народи рівні перед Богом, а звідси висновок, що історія кожного окремого 

народу – одиничне явище і зрозуміти його до кінця можливо лише в умовах розгляду на загальному 

провіденційному рівні. 

 Безумовно, що такі ідеї християнства як однорідність людства, тісний зв‘язок етики індивідуальної 

та соціальної, історія як одна з головних умов повного розкриття істини віри, початок оформлення 

історичної свідомості як особливого духовного утворення стали новим словом у порівнянні з античною 

історичною думкою, проявилися невід‘ємною частиною історичної свідомості не тільки для 

Середньовіччя, але й для наступних поколінь. Проте буде вірним зазначити, що інтерпретація ряду ідей у 

християнській догматиці, які, до певної міри, залишалася залежними від міфології не давали повної 

можливості трактувати їх з наукової точки зору. Цим також пояснюється суть і специфіка внеску 

християнської думки у становлення історії як науки та її впливу на історичну свідомість протягом віків. 

 Епоха Відродження і, особливо, Просвітництва підготували нове розуміння історії як процесу. 

З плином соціального часу історична свідомість набуває нових якостей, які виявили себе у високому 

статусі історія в тогочасному суспільстві. Відомий дослідник, який безпосередньо займався 

проблемами соціального значення історичної свідомості, М.А.Барг писав: „ … авторитет історії був 

загальновизнаним, а її вердикти досить незаперечні, що в очах сильних світу цього історія 

поступалася лише теології. Придворний священик і придворний історик в однаковій мірі 

розпоряджалися посмертними долями правителів: перший на небі, другий на землі… . Історія 

займала інтелектуальний трон, а філософія і поезія, якы стояли обіч, прислуховувалися до неї з 

благоговінням… . Ні раніше, ні пізніше з подібною оцінкою ролі і значення історії в європейській 

культурі ми не зустрічалися‖ [6, c.14–5]. Нове сприйняття соціально-історичного часу створило 

фундамент для появи ідеї прогресу. У науку входять принципи історизму й еволюціонізму, котрі 

дозволили розглянути світ у розвитку, а людину і людське суспільство як утворення, що історично 

змінюються. Основним змістом історії було визнано послідовний розвиток культури і соціально-

економічних інститутів. Наслідком наукових відкриттів ХVІІ-ХVІІІ ст. стало формування нового 

класичного типу науки і становлення сучасного типу історії як науки. Історична свідомість 

формується як самостійна галузь суспільної свідомості. 

 Новим етапои розвитку історичної свідомості стало ХІХ ст. пов'язане із становленням 

соціологічних знаннь (з 30-х рр. ХІХ ст. розпочинає свою наукову діяльність засновник сучасної 

соціології О.Конт), а історики, з одного боку, намагаються подолати описовість та підвести 
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соціально-історичний процес під загальні соціологічні схеми (позитивізм), а з іншого – прагнули 

описати минуле „таким, яким воно було‖ (Л.фон Ранке). 

 Таким чином, історія поступово перетворися із простих розповідей про минуле в науку зі 

своїми об‘єктом, предметом, методами дослідження. Все більшої вагомості набуває синтез і 

взаємодоповнення історичних знань з соціологічним, коли саме останні допомагають побачити, 

зрозуміти і усвідомити минулі події очима сучасних поколінь. 

 Розглядаючи проблеми еволюції і важливості історичної свідомості в суспільстві, необхідно 

звернутися до наукової діяльності В.О.Ключевського, який безпосередньо займався конкретними 

теоретичними питаннями функціонування історичної свідомості. В.Ключевський вбачав в історичній 

свідомості невід‘ємну складову життя і діяльності суспільства, яке претендує на визнання себе як 

цивілізованого. Історична пам‘ять, історичний досвід, історичне минуле у вченого – все це складові 

позитивного розвитку і стабільності держави і громадянського суспільства. ,,Той народ, який не знає 

свого минулого, немає майбутнього‖12, c.291 – такий жорсткий, але справедливий висновок робить 

В.Ключевський. Вивчати історію зовсім не означає лише запам‘ятовувати минуле й переказувати зміст 

історичного матеріалу. Вивчати історію означає усвідомлювати минуле, пізнавати закони суспільного 

буття, мислити. Без такого підходу до вивчення історії, без осмисленого усвідомлення минулого як свого 

рідного і близького (в цьому відношенні потрібно також згадати ідеї щодо національних особливостей 

історичної свідомості Д.І.Донцова), яке завжди мало вплив не тільки на сучасність, але й на майбутнє, 

повноцінний розвиток суспільства неможливий. Так розуміє важливість і цінність історичної свідомості 

для суспільно-історичного розвитку В.О.Ключевський, а в підтвердження цього він пише: „Той народ 

знає свою історію, де хід і розуміння рідного минулого є надбанням загальної народної свідомості і де ця 

свідомість минулого є звичайний акт мислення… . Все минуле – тільки складова тієї суми, яку ми 

називаємо сучасним, а майбутнє – тільки ряд неминучих наслідків сучасного‖ [12, c.239].  

 Дослідженню історичної свідомості (особливо її національної специфіки) присвячено ряд 

філософсько-історичних та соціологічних праць В.К.Липинського. 

 Основою всякого соціально-історичного життя, за В.Липинським, є три основні позиції: 

традиція, аристократія і нація. „Традиція‖ в його розумінні не є „традицією нерухомості‖, тобто 

спокійне, пасивне життя в межах сталих, нерухомих, статистичних форм. Суть традиції в її творчому 

характері, вона являє собою активний рух, який спрямований на „боротьбу і творення нового, 

базуючись на традиції, із неї виходячи‖ [23, c.53]. 

 Аристократія – це „та група найкращих у даний історичний момент серед нації людей, які найкращі 

серед неї тому, що власне вони в даний момент є її організаторами, правителями і керманичами нації‖ [14, 

c.77]. Іншими словами, аристократія – це не щось наперед дане, а люди чи групи людей, що повинні 

створити себе, виправдати своє право на існування і захист інтересів свого народу. 

 Своєрідним у В.Липинського є поняття нації. „Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не 

збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути‖ [23, c.55]. Досить 

справедливі та актуальні слова саме зараз. 

 Незвичайне й оригінальне визначення дає В.Липинський українцеві. Він пише, що „українцем, своїм 

близьким, людиною однієї нації є кожна людина, що органічно (місцем осідку і праці) зв‘язана з Україною, 

не українцем – є мешканець іншої землі‖ [23, c.55]. З таким трактуванням можна й не погодитися, тим 

більше, що воно не є остаточним і єдино правильним. Але те, що в основі його лежить свідоме переконання, 

що почуття любові й поваги до рідного краю, як органічної цілісності, і зв‘язок з рідною землею є 

необхідною та можливою передумовою найтіснішої єдності нації, не повинно викликати сумнівів. 

 Важливим моментом в історико-соціологічних доробках В.Липинського є його звернення до 

такого поняття, як історична пам‘ять. Без історичної пам‘яті не може існувати людина і народ взагалі. 

Якщо в нації немає історичної пам‘яті вона перестає функціонувати як органічна одиниця 

історичного процесу, стає немовби „мертвою‖. Щоб такого не сталося, повинно формуватися і 

утверджуватися почуття поваги до цінностей минулого і до людей, які були носіями цих цінностей. 

 Дослідження еволюції та розуміння суті історичної свідомості буде не повним, якщо не 

розглянути проблеми соціального функціонування даного суспільно-історичного феномену. Існує 

декілька теоретичних підходів щодо його вивчення.  

 Ряд вчених розглядають історичну свідомість як засіб запам‘ятовування. Вони акцентують 

увагу на функції соціальної пам‘яті [11].  

 Іншої точки зору притримується М.А.Барг [5]. Він вважає помилковим зведення історичної 

свідомості лише до соціальної пам‘яті, тому що це призводить до значного звуження змісту, 

важливості та функцій історичної свідомості, ототожнює її тільки з досвідом минулого, позбавляючи 

виміру сучасного і майбутнього. Вчений виходить з того, що знання минулого – лише одна із 
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складових історичної свідомості, іншими складовими є сучасність і майбутнє. Він дотримується 

думки, що історична свідомість вбирає в себе три виміри соціально-історичного часу – минуле, 

сучасне, майбутнє. Думається, що саме ця проблема є ключовою в розумінні механізму усвідомлення 

історичного поступу людського суспільства і М.Барг безумовно має рацію, коли історичну свідомість 

розглядає як триєдину духовну якість. Зазначимо, що якщо історія вивчає минуле, то соціологія 

допомагає їй розібратися в сучасному і майбутньому, так як саме соціологічні знання і соціологічне 

пізнання спрямоване на вивчення сучасних явищ і процесів та прогнозування можливих суспільних 

зрушень у майбутньому. Іншими словами можна сказати, що саме соціологічний підхід підкреслює 

важливу якість історичної свідомості – можливість включення сучасного в історичну перспективу. 

 Ряд авторів дотримуються думки, що історична свідомість виступає передумовою 

самосвідомості суспільства. В цьому плані варто згадати А.І.Ракитова, який відзначає, що 

„дослідження впливу історичної свідомості на процес формування соціальної самосвідомості 

дозволяє глибше зрозуміти саму природу історичної свідомості‖ [18, c.9]. 

 Існують думки, зокрема В.М.Вашкевича, який припускає, що „феномен історичної свідомості 

охоплює історичні знання, розуміння й ставлення людей до історичного минулого‖ [8, c.122], тим 

самим підкреслюючи можливості історичної свідомості як ціннісної орієнтації окремого індивіда чи 

соціальної спільноти, так і суспільства в цілому. 

 Отже, вчені, які займалися вивченням історичної свідомості, досліджуючи тенденції 

становлення світового історичного процесу, намагалися знайти в ньому раціональне зерно і місце 

історичного минулого, історичного досвіду, історичної пам‘яті. Аналізуючи феномен історичної 

свідомості і пов‘язані з нею соціальні відносини, вони приходять до висновку важливості, вагомості 

та значення функціонування історичної свідомості в суспільстві. Якщо ми хочемо зберегти надію 

чогось навчитися в історії, а не шукати в ній дзеркального відображення лише потрібних нам 

інтересів і цінностей, то саме рівень історичної свідомісті допомагає реалізовувати досвід 

історичного минулого для наступних поколінь. 

 Таким чиним, еволюція історичної свідомості пройшла шлях від „нестерпності‖ історії, 

втіленої в міфі, через наступні форми розумової „втечі‖ від історії – до наукового історичного 

оптимізму. Поява науково розвинутої історичної свідомості – віха епохальної важливості в історії не 

тільки науки, але й світової культури. В ній засвідчено усвідомлення суспільним індивідом факту, що 

його життєдіяльність можлива тільки у зв‘язку з пам‘яттю історії, за допомогою якої він отримує 

можливість діяти і мислити. Історична форма такої свідомості виступає найбільш надійним духовним 

важелем відмінності людини у світі природи, рівня її самосвідомості та культури. 

 Підсумовуючи процес становлення і дослідження історичної свідомості можна прийти, на 

нашу думку, до висновку, що в логічному плані він постає у вигляді взаємозв‘язаних і 

взаємозумовлених етапів. Кожний з них являє собою певну цінність для людства, а також ступінь 

проникнення і заглиблення в зміст соціально-історичних процесів. 
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Стаття присвячена специфіці світоглядної функції релігії і церкви в сучасному українському 

суспільстві. Автор розглядає погляди класиків на призначення цих соціальних інститутів. Робиться 

спроба розвести категорії церква і релігія, аналізується особливість релігійної моралі, що чинить 

соціалізуючу дію на український соціум. 
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поведінка. 

 

Актуальність дослідження. Проблема соціального характеру релігії у її функціональності була 

актуальною протягом всього розвитку соціології. У сучасному українському суспільстві важливе 

місце належить релігії, її положенню не лише в суспільстві, але і державі, її співвідношенню з 

політикою, мораллю, правом, економікою та іншими сферами життя. Соціальна роль релігії, на наш 

погляд, реалізується у функціях церкви, які мають соціальний характер, на відміну від 

внутрішньоцерковних функцій по здійсненню релігійного культу і управлінню справами церкви. 

Так, М. Вебер, наприклад, відокремлює релігійні погляди індивідів від соціальної основи, від 

соціальних стосунків, які визначаються виключно свідомістю індивідів. Цінність релігії він бачить в 

«артикуляції найглибших мотивів індивідуальних людських дій» [1, с.603]. Суспільство, вважав класик 

соціології, потребує релігію, оскільки вона - соціальний факт і будівельний матеріал будь-якого 

суспільства [2]. У той же час, він визнає і можливість впливу соціального чинника на формування релігії, 

її інститутів. Серед соціальних функцій церкви Вебер вважає головним консолідуючу та інтегруючу, які 

здатні об‘єднувати суспільство, не допускати соціальних конфліктів і революційних потрясінь. 

Питання взаємозв‘язку і відмінності між священним та світським досить глибоко дослідив Е. 

Дюркгейм, за яким людина сама створила дуалізм духу й матерії, природи й історії, священного й 

земного. Відчуття й емоційні зв‘язки, що поєднують людей, стверджував він, утворюють ядро будь-

якого соціального існування. На його думку, релігія – прояв соціального життя, мета якого – піднесення 

людини над самю собою і перенесення її у вище життя в порівнянні з тим, в якому вона перебуває [4, 

с.217]. Релігійна і суспільна свідомість, по суті, ним ототожнюються. Всі форми суспільної свідомості, 

за цією концепцією, породжені релігією. Звідси він зробив висновок, що релігія є свідомістю 

суспільства, яка допомагає людям у формуванні й реалізації функції світогляду [4, с.32]. 
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Американський соціолог П. Бергер, у свою чергу, вважає, що релігія «в людській історії відігравала 

стратегічну роль у конструюванні людиною соціальної реальності, виступаючи найефективнішим і 

найбільш поширеним засобом пояснення і виправдання соціального порядку.» Звідси робиться висновок, 

що «головна функція релігії – це функція пояснення і освячення соціального ладу» [8, с.148]. 

Аналізуючи «кризу релігії» як традиції, Д.Белл, спираючись на концепцію зв‘язку священного і 

світського Е.Дюркгейма, відзначав, що релігія походить не від віри в надприродне або богів, але від поділу 

світу (речей, епох, людей) на священне і світське. Якщо релігія переживає занепад, то це відбувається тому, 

що земна сфера священного скоротилася, відчуття, що поєднують людей, і емоційні зв'язки розхиталися і 

ослабли. Початкові елементи, що забезпечують людям солідарність, - сім'я, церква, община, виснажилися і 

люди втратили здатність підтримувати стійкі зв‘язки, які об‘єднують їх як у просторі, так і в часі [7]. 

Д.Белл вказував, що релігія не задовольняє особистих інтересів чи потреб. Вона не є результатом 

суспільного договору, але вона також не є тільки узагальненою системою космологічних значень. Ще до 

ідеологій чи інших видів світобачення вона стала засобом поєднання, інтеграції людей «в єдиний 

нездоланний організм». Так, в епоху удільної роздробленості влада загальноруського митрополита, 

поставленого за межами Руської держави і незалежного від місцевих князів, служила збереженню єдності 

Руської церкви, єднанню Русі, протидіяла сепаратистським тенденціям удільних князівств. 

 За О.Контом, віра в Бога (богів) обумовлювала в історії людства військово-авторитарні режими і, 

таким чином, забезпечувала гармонізацію суперечливих інтересів, перешкоджала розпаду соціальної 

системи, сприяла підтримці порядку в суспільстві. О.Конт вважав неминучим конфлікт між релігією і 

наукою, передбачав перемогу позитивного знання над релігією, що обов‘язково призведе до розпаду 

соціальних зв‘язків. Однак, на думку Конта, релігія необхідна, навіть якщо вона в суперечці з наукою 

програє, оскільки потрібний «теологічний синтез» як духовна основа соціальних зв‘язків. 

Ідея органічної єдності соціальної системи та її еволюційного прогресу була центральною в 

соціології Г. Спенсера. У руслі цих принципів соціальна думка в Англії вивчала релігію не як основу 

соціального порядку і не як головну перешкоду на шляху соціального прогресу. З позицій 

утилітарного індивідуалізму ринок, політична діяльність вважалися більш важливими регуляторами 

життя суспільства, ніж релігія. Про релігію йдеться як про одну з найпоширеніших і 

найвитонченіших культурних звичок, специфічну діяльність, яка не має великого значення. Роль 

соціології релігії вбачалась у з'ясуванні умов успішної діяльності церкви. 

Що стосується радянської літератури, в ній соціальні функції церкви не розглядалися, оскільки, 

відповідно до законодавства, вона не мала права займатися якою-небудь діяльністю, окрім культової. 

Українські релігієзнавці, філософи, соціологи, історики (одні – в контексті досліджуваних нами 

філософських, релігієзнавчих тем і проблем, інші – більш докладно, адресно) зробили важливий внесок 

у досліджувану нами тему – функціонування релігійного феномену в історії людства. Наукові здобутки 

в дослідженні певних «зрізів» окресленої нами проблеми мають такі науковці, як В.Бондаренко, 

М.Бабій, О.Бучма, А.Колодний, Б.Лобовик, В.Лубський, М.Маринович, В.Пащенко, та ін. 

Мета даної статті - розглянути таку актуальну функцію церкви і релігії як світоглядну, яка є 

зверненою до всього суспільства і базою для реалізації інших функцій. Слід врахувати, що релігія, хоча 

і містить деякі політичні положення, не має класово-політичного характеру, є «загальнолюдською». На 

відміну від релігії, церква завжди займає певну політичну позицію і, залежно від останньої, може 

додати релігії політичні риси. Схожі релігійні положення неоднаково тлумачаться різними конфесіями, 

що спостерігається і сьогодні у зв‘язку з модернізацією християнства. 

У контексті визначеної нами мети постають такі завдання дослідження: 

1. Визначити роль релігійного світогляду у формуванні програми життя; 

2. Проаналізувати форми прояву світогляду в різних типах релігійних організацій; 

3. Виокремити типи світогляду, які носять асоціальний характер. 

Саме слово «релігія» у перекладі з латини означає «благочестя», «побожність». А поняттям 

«релігія», як правило, позначається такий історичний тип світоглядної культури, який за своєю 

сутністю є фантастичним відображенням людиною дійсності на основі абсолютизації ролі та 

значення надприродних сил стосовно явищ світового порядку. 

Основною визначальною ознакою релігійного світогляду є його зв‘язок із вірою в надприродне 

– щось таке, що стоїть над закономірностями світового порядку. Така віра має свою структуру: по-

перше – це віра в реальне буття надприродних істот (Бога, духів); по-друге – це віра в існування 

надприродних зв‘язків між природними явищами (магія – дії, обряди і ритуали, за допомогою яких 

віруюча людина намагається змусити уявні надприродні сили певним чином втрутитися в її життя, 

вплинути на навколишню дійсність; тотемізм – віра в спільне походження і кровну спорідненість між 

даною родовою групою людей і певним видом тварин, рослин чи певним явищем природи); по-третє, 
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– це віра в надприродні властивості матеріальних предметів (фетишизм). Відповідно до релігійного 

світогляду існує уявлення про те, нібито є якийсь таємничий світ, який перебуває поза владою 

об‘єктивних закономірностей розвитку природи і суспільства. У світі надприродного відбувається те, 

що є неможливим для природного світу – так вважає віруюча людина. 

Живучи в реальному, природному світі, а також водночас віруючи в існування надприродного, 

релігійно налаштована людина має подвійний світогляд та подвійний характер діяльності. У своїй трудовій 

діяльності людина завжди керується стихійно або свідомо пізнаними нею природними закономірностями, а 

в релігійній – звертається до ілюзорної надії на можливість надприродного примноження своїх сил. 

Визнання віри в надприродне є визначальною ознакою релігійного світогляду, що дає 

можливість відрізняти релігійні явища від нерелігійних. Віра в надприродне як особливе відношення 

до об‘єктів, створених людською фантазією, характеризується такими чинниками: вірою в реальне 

існування надприродного – на відміну від інших форм фантастичного мислення, які, наприклад, 

зустрічаються у мистецтві; емоційним відношенням до надприродного – релігійна людина не лише 

усвідомлює і уявляє собі надприродний об‘єкт, а й переймається своїм ставленням до нього; 

ілюзорною діяльністю, яка є невід'ємним елементом будь-якої релігії. 

Оскільки релігійна людина вірить в особливі здатності надприродних істот, сил або 

властивостей впливати позитивно чи негативно на її життя, то будь-яка релігія включає в себе певні 

настанови, які реалізуються в релігійному культі. За допомогою жертвоприношень, молитов, 

заклинань, різноманітних маніпуляцій релігійна людина сподівається встановити контакт із 

надприродними силами та схилити їх на свій бік. 

Релігійний світогляд поширюється передусім через таку основну інституцію, як церква. Церква 

– це організована форма об‘єднання послідовників будь-якої релігії чи її окремих напрямів або течій. 

Вона виникла з появою монотеїстичних релігій та існує в усіх основних релігійних течіях. Церква як 

організація передбачає наявність спільних для віруючих догматики і культу, канонізованих 

«священних книг» і богослужбової літератури. Вона має централізовану структуру, в якій важливе 

місце належить духівництву, котре, у свою чергу, утворює сувору ієрархію. Церква є символічним 

уособленням відповідної релігійної течії. Вона діє, як правило, в спеціальних спорудах, де проходять 

богослужіння і обряди. У християнстві основна споруда – церква з вівтарем, орієнтованим, як 

правило, на схід. Головна церква міста чи монастиря називається собором, католицька церква – 

костелом, лютеранська – кірхою. Церковною спорудою у мусульман є мечеть, у іудаїстів – синагога, 

у ламаїстів – дацан, у синтоїстів – дзин-дзя. Культову споруду нерідко ще називають храмом. 

Значне розширення діяльності церкви по формуванню світогляду виявилося можливим саме 

завдяки новим державно-церковним стосункам [5]. 

Світоглядна функція має основною метою піднесення авторитету релігійної ідеології в 

суспільстві, навертання до релігійної віри інакодумців. Це виявляється в тому, що релігія як цілісна 

система світосприйняття визначає «граничні» критерії, що уможливлюють осмислення 

навколишнього світу та місця людини в ньому. Світоглядна функція - здатність релігії формувати у 

віруючої людини систему поглядів і уявлень, які виражають її ставлення до різних предметів і явищ 

дійсності, життєву позицію, ціннісні орієнтації, тобто релігійний світогляд загалом. 

Мета релігійного світогляду – дати людині не тільки певну картину світу, а й сенс її життя, 

тобто зробити його осмисленим. Адже знання людини того, для чого вона живе, робить її сильнішою, 

допомагає здолати життєві негаразди, страждання і навіть гідно сприйняти смерть. Релігійний 

світогляд, поруч із міфологічним, філософським, натуралістичним (науковим), є одним із 

найважливіших типів світогляду. В його основі – релігійні догми, викладені у святих книгах, 

релігійних переказах, працях отців церкви тощо. Центральним положенням релігійного світогляду є 

думка про те, що в основі всіх явищ природи, суспільства, людського буття, свідомості й пізнання – 

Бог. Релігійний світогляд по-різному функціонує в різних формах релігійниз об‘єднань. У пошуках 

шляхів виходу з глибокої духовної кризи населення не лише залучається до атеїзму, а інколи, на 

жаль, включається в багаточисельні псевдорелігійні секти, що знайшли сприятливі умови для 

розвитку в духовному і моральному зубожінні суспільства, занепаді культури. В результаті 

сектантство набуло небачений розмах, стало зловісним символом нашої дійсності. 

Секта виникає як опозиція щодо панівної церкви чи релігійного напряму. Вона є організацією 

меншості, засновується на авторитеті харизматичного лідера, претендує на винятковість свого 

віровчення. У сектах сильні настрої вибірковості, прагнення до моральної досконалості, у них, на 

відміну від церкви, підкреслюється рівність усіх, інститут священства не відіграє такої ролі, як у 

церкві. Нерідко він взагалі відсутній. Релігійне сектантство характеризують: 

– претензії на винятковість віровчення, культу, організації; 
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– самоізоляція, замкнутість усередині релігійних громад; 

– відмова від багатьох аспектів суспільного життя; 

– психологія вибраності, непримиренності щодо інакодумця; 

– сувора дисципліна у виконанні всіх розпоряджень секти; 

– категоричні претензії керівників на роль «небесних обранців» – «вчителів», «гуру», «месій», 

«живих богів» та ін. 

Одні секти некритично, без опору сприймають соціальну дійсність (Оксфордський рух), інші 

виявляють щодо неї агресію, протиставляють своє вчення офіційній ідеології (радикальні анабаптисти) або 

сповідують ескапізм, тобто знецінення земного життя, орієнтацію на потойбічний світ (Велике Біле 

братство). Сектантська громада є відособленим об‘єднанням з певними психологією і способом життя, із 

суворою дисципліною, індивідуальним членством, їй не властивий організаційний бюрократизм. 

Специфічно розглядає функціональність світогляду відомий соціолог Г. Беккер, увів до 

типології релігійних організацій два нові елементи – деномінацію і культ. Деномінацію він розглядає 

як секту на одній з вищих стадій її розвитку, здатну до компромісів щодо прийняття нових членів, яка 

намагається вбудуватися у соціальну систему. Вона обмежується класовими, національними, 

расовими, іноді регіональними кордонами, перебуває у відносній гармонії з офіційною світською 

владою (конгрегаціоналісти, лютерани). Як релігійна організація сучасного типу, вона виникла 

внаслідок поширення ідей релігійного плюралізму, відрізняється віротерпимістю, відсутністю твердої 

дисципліни, тиску догматики, розподілу на священство і мирян. Деномінація є проміжною ланкою 

між церквою і сектою. Іноді деномінація формується на основі сект і може згодом перетворитися на 

церкву. Але якщо церква вимагає безумовної відданості своїх прихильників, то сучасні деномінації 

реалізують прагнення різних віровчень завоювати побільше прихильників, незалежно від «чистоти» 

їхньої віри. Найбільше розвинулися деномінації в США, де їх більше двохсот. До протестантських 

деномінацій в Україні належать євангельські християни-баптисти, християни віри євангельської, 

адвентисти сьомого дня, свідки Ієгови, лютерани та ін. 

Протилежним щодо деномінації є культ – група, згуртована навколо харизматичного керівника. 

Зараз на території України діють десятки релігійних і псевдорелігійних сект і організацій, які, 

як правило, протиставляють себе як традиційним, так і загальновизнаним у світі релігійним 

конфесіям і деномінаціям. Для подібних організацій, певною мірою, характерне виховання відданих і 

здатних на самопожертву фанатиків, прагнення створити мафіозоподібну міжнародну організаційну 

структуру, контролювати значні фінансові потоки, проникати в органи влади й місцевого 

самоврядування, штучно створювати або підкоряти своїм інтересам існуючі благодійні, правозахисні 

та інші суспільно-політичні організації. 

На жаль, влада і суспільство в цілому схильні недооцінювати на сьогоднішній день масштаб і 

небезпеку поширення тоталітарних сект, і, крім того, для багатьох державних і суспільних діячів з 

демократичною правовою свідомістю представляється неправомірним «обмеження» прав і свобод 

особи, що нібито може мати місце у випадку організації протидії тоталітарним сектам. Така 

помилкова «ультраліберальна» позиція приводить до того, що майже щодня все нові й нові молоді 

люди стають членами сект, при цьому використовують для залучення адептів свідомий обман і 

витончені психотехнологічні прийоми. Демократична ж влада замість того, щоб ефективно захищати 

особистість і суспільство, самоусувається й самороззброюється перед цією повзучою погрозою.  

В країнах розвинутої демократії, таких як Німеччина й Франція, цю небезпеку давно усвідомили 

й успішно протистоять діяльності цілого ряду міжнародних релігійних організацій, таких як, 

наприклад, «Церква саєнтології» або «Церква об‘єднання Муна». Очевидно, що в умовах відкритості й 

глобалізації таке протистояння можливе тільки на основі міжнародного співробітництва. 

Ще один аспект своєрідності сучасних вірувань полягає у зростанні кількості людей, які 

схиляються до прийняття віри як такої, «вірять» не в Бога, а в надприродні сили. Багато з них 

ідентифікують себе з православ‘ям, католицизмом, іншими християнськими конфесіями, але 

найчастіше їх світогляд характеризують невизначеність, еклектизм, підвищений інтерес до східних 

релігійних вчень, спіритизму, сучасної пара-наукової та парарелігійної міфології, що вибудовується 

навколо парапсихології, астрології, непізнаних літаючих об‘єктів тощо. 

Цей тип свідомості зумовлений потребою масової свідомості вірити «хоч у що-небудь», 

високими патерналістськими очікуваннями, звичкою покладати надії на вищі сили, що незримо 

керують людськими долями, а також процесами секуляризації та дедогматизації свідомості. До 

квазірелігійної віри схильні люди, чия свідомість не сприймає закостеніння будь-якої догматики – ні 

комуністичної, ні християнської, ні ще якоїсь. 
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Особливості нової релігійності пов‘язані з поширенням нетрадиційних релігійних вірувань, які 

розвиваються за такими напрямами: 

– неохристиянство, новий орієнталізм – нетрадиційні культи східного походження, що 

укоренилися на Заході й поширюються в пострадянських країнах; 

– нетрадиційні окультні секти, що тяжіють до містики та магії; 

– теософічні товариства, що визнають існування прихованих сил у людині та космосі, пізнання 

яких доступне тільки обраним («посвяченим»), що пройшли спеціальну психічну підготовку; 

– сатанізм (дияволоманія), прихильники якого обожнюють зло, вдаються до екстремізму. 

Негативний ,,імідж‖ притаманний релігійним культам тоталітарного типу («Аум Сенрикьо», 

«Велике Біле Братство» та ін.), які своїм віровченням та особливою культовою (обрядовою) діяльністю 

вчиняють психічний тиск на людину, домагаються розчинення її свідомості у колективній свідомості 

секти, повного підпорядкування її особистості керівникам і вождям. Зростання чисельності таких 

організацій пояснюють тим, що в сучасному суспільстві поряд з процесом індивідуалізації буття людини 

діє і контртенденція до масовизації соціального життя, посилення взаємозалежності між людьми. 

В Україні в останнє десятиліття XX ст. намітилася тенденція зростання релігійності серед 

молоді. Фахівці твердять про появу так званих «молодіжних» релігій, зорієнтованих на 18—24-річних 

людей. Саме цієї пори трансформується внутрішній світ людини, наступає криза ідентичності, за якої 

відбувається вибір «дорослої» системи цінностей, що часто зумовлює «релігійний вибух», пов‘язаний 

з психічними зривами, пошуками «сильної руки», «авторитету». 

Окрім негативних наслідків для суспільства в цілому, необхідно зауважити, що результатом 

участі в сектах є психічні розлади, втрата інтересу до життя, суїциди, девіантна поведінка, що дуже 

часто носить, делінквентний характер, моральне розкладання. 

Частиною будь-якої релігії є моральні норми, правила поведінки людей, зафіксовані в священних 

книгах, які по праву можна вважати одними з основних соціалізуючих елементів. Зауважимо, що церква 

незмінно ототожнює релігійну мораль із загальнолюдською і відкидає значущість нерелігійних форм 

моралі. Але, проте, релігійна мораль виконує прогресивну роль в суспільстві унаслідок впливу на віруючих. 

Релігійна мораль стверджує, що високе моральне обличчя властиве лише віруючим. Проте віра в Бога 

ніколи не була гарантією високих моральних якостей, перешкодою для злочинів, що творилися під егідою 

церкви. Досить пригадати інквізицію, що фізично знищила 8 млн. чоловік. «Аморальність, як відзначав З. 

Фрейд, у всі часи знаходила в релігії не меншу опору, ніж моральність» [6, с.177]. Релігійна мораль є 

системою норм, правил, принципів поведінки людини, що отримала божественну санкцію та ґрунтується на 

віруваннях і догматах певної релігії. Вони тісно пов‘язані зі світоглядом, є його важливою складовою. 

Як соціально-історичне явище релігія змінювалась разом зі зміною форм суспільного життя, які 

вона своєрідно відображала. Релігія пропустила загальнолюдську мораль через призму своєї ідеології, 

сприймаючи її як взаємозв‘язок з божественною волею. Слід також враховувати, що релігійна мораль 

не вичерпується загальнолюдськими нормами. Немало моральних норм, властивих виключно релігії, 

обґрунтовано в релігійній традиції і в різних варіантах увійшло до віросповідань. 

Негативним аспектом є факт розриву між словом та ділом - істотна риса сьогоднішнього стану 

релігійної моралі. Це пов‘язано, в першу чергу, з десятиліттями існування атеїзму, що пропагувався в 

СРСР і як результат, низька релігійна культура, відсутність практики рефлексії в цьому напрямі. До 

причин нівеляції церковних догматів також можна віднести феномен мультикультурності 

українського суспільства, опосередкований неоднорідністю культурного простору, привнесення 

елементів різних культур у буденну свідомість, що, безумовно, не могло не відбитися на 

трансформації світогляду соціуму в цілому. 

Вище наведене дозволяє зробити такі висновки: 

– соціальні функції церкви взаємозв‘язані і, по суті, переслідують декілька завдань:реалізацію 

моральних імперативів, входження релігійної організації в суспільний вимір та соціальне 

служіння в різних його формах; 

– деякі соціальні функції церкви містять в собі загальнолюдські аспекти, що створюють основу 

для співпраці церковних і світських організацій, етичне оздоровлення суспільства; 

– необхідні різносторонні фундаментальні і науково-прикладні соціологічні дослідження 

соціальної ролі релігії, соціальних функцій всіх українських конфесій, з урахуванням того, що 

кожна з них має специфіку, обумовлену власною соціальною доктриною. 
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Weltanschauung function of religion and church in a modern ukrainian society: the sociological view 

Article is devoted specificity of Weltanshauung function of religion and church in a modern Ukrainian 

society. An author examines view of classics at mission of these social institutes. An attempt to dissolve a 

category church and religion becomes, feature of the religious morals, having socialising an effect on the 

Ukrainian society is analyzed. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ 

ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (X–XX СТ.) 

 

У статті прослідковується взаємозв’язок релігії та політики. Зокрема, дається 

ретроспективний огляд взаємодії Церкви і держави за різних суспільно-політичних систем і режимів 

в Україні. Витлумачується сутність основних моделей державно-церковних відносин і 

розкривається специфіка їхнього функціонування. 

Ключові слова: політологія релігії, державно-церковні відносини, політична функція релігії, 

релігієзація політики, релігійно-політичний синкретизм. 

 

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що релігія й політика впродовж століть 

переплітаються між собою і впливають одна на іншу. В сучасній релігієзнавчій думці з‘являються 

навіть відповідні терміни „релігієзація політики” і „політизація релігії”. Історичний досвід дає безліч 

підтверджень цьому. Стає очевидним для багатьох дослідників у галузі релігієзнавства, що майбутнє 

третє тисячоліття буде відзначатися ще більшою політизацією релігії, яка у свою чергу 

орієнтуватиметься на політичні реалії.  

Метою статті є науковий аналіз взаємозв‘язку релігії і політики в Україні в їх історичній 

ретроспективі. Логікою дослідження обумовлено завдання визначити трансформацію концептуальних 

моделей державно-церковних відносин, які простежуються в історії українського суспільства періоду Х–ХХ 

ст.; провести історіософське осмислення взаємозв‘язків релігії і політики в Україні. 

Питання взаємодії церкви і держави не могла не знайти своєї оцінки в очах громадськості та 

науковців. Ґрунтовні фахові дослідження у сфері державно-церковних відносин знайшли своє 

відображення як у вчених політологів так і в релігієзнавців. Достатньої мірою її проаналізували та 

висвітлили у публікаціях такі знані релігієзнавці як Бабій М.[3], Колодний А.[12], Саган О.[23], 

Юраш А.[28] та ін. Доволі активно ця проблема досліджується і на регіональному рівні (Балух В.[4], 

Ципко С.[25], Шкрібляк М.[26], та ін.). 

Політика і релігія – це, безперечно, різні за природою, структурою і функціями сфери суспільного 

буття людства, проте вони постійно змикаються. Це пояснюється передовсім тим, що у світі все 

взаємопов‘язано. Отже й існують цілком природні зв‘язки релігії і політики. Так було у всіх 

суспільствах. У такій площині проходить і в наш час суспільно-історичний поступ України як держави. 

На порозі третього тисячоліття так звані історичні Церкви декларують виважені, по суті, 

нейтральні позиції, щодо ідеологічних програм і політичних систем. Вони ніби дистанціюються від 

політичної заангажованості до „світу цього”. Проте, нерідко спостерігаються й окремі випадки, коли 

православні ієрархи відкрито демонструють політику „симфонії” Церкви і держави. Зокрема, в Росії 

очільники РПЦ беруть участь у різного роду акціях Кремля з яскраво вираженим політичним 

характером, а іноді й відверто імперськи зорієнтованим впливом на решту самостійних православних 
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держав. Варто зауважити, що ця тенденція стає щораз очевиднішою і для України. Достатньо буде 

згадати президентську виборчу кампанію 2004 року та дочасні вибори у Верховну раду 2007 року, 

коли більшість церковно-релігійних інституцій, що функціонують на релігійному просторі України, 

були втягнуті у політичний вир виборчих перегонів. 

Для відродженої Української Церкви є дуже важливим збереження своєї самобутності – 

самостійної значущості і духовного авторитету. Саме це дозволяло церковним ієрархам звертатися до 

офіційної державної влади і народу з духовними напученнями, викривати їх у противних 

християнському духові діях та суспільних огріхах. Можна хоча б згадати напучення й осудження 

преподобним старцем Феодосієм Київського князя Святослава Ярославича за те, що той узурпував 

батьківську владу, чи відмову митрополита Сильвестра Коссова благословити союз гетьмана Богдана 

Хмельницького з московським царем. „Насправді ж Церква мусить і нині бачити своє власне майбутнє 

не як привілейована державна установа, а як духовний організм, здатний повернути віру й надію нації, 

зблизити її духовно-наснаженими цінностями, а не політичними кон‘юнктурами” [26, с.97]. 

Отже, щоб краще зрозуміти і правильно проаналізувати вплив релігії, а саме православної 

Церкви, на політичний процес і духовний поступ сучасного українського суспільства, а відтак і 

спрогнозувати майбутні взаємовідносини, потрібно детальніше розглянути в історичній 

ретроспективі зв'язок релігії і політики в Україні. 

Прийняття християнства Володимиром Великим було обумовлено багатьма чинниками, серед 

яких можна виділити й політичну складову. Тогочасна християнізація була однією з форм зв'язків 

різних народів з Візантійською імперією. Хоча, звісна річ, великому князю імпонувала ідея 

божественного характеру влади візантійських імператорів і богообраності імперії. Окрім того, 

православна Церква, за винятком окремих випадків, не претендувала, на відміну від папства, на 

зверхність над світською владою, а, навпаки, проповідувала єднання Церкви і влади, що певною 

мірою перегукувалося з традицією виконання східнослов'янськими князями вищих жрецьких 

функцій. Іншими словами, реальна політична влада і вплив Церкви були сильно обмежені державою. 

З огляду на це візантійський варіант християнства міг бути ефективно застосований у становленні і 

зміцненні київської державної організації доби раннього феодалізму. Така модель якнайкраще 

відповідала системі політичного устрою Київської Русі. 

Крім того, християнізація відкрила шлях до визнання за Київською державою самостійного місця у 

політичній структурі тогочасного європейського світу і входження до світової християнської спільноти. 

Сучасна історико-політологічна думка спростовує поширену у вітчизняній історіографії 

атеїстичного періоду точку зору, згідно якої „Церква у тогочасному суспільстві виключно допомагала 

експлуататорським класам тримати народ у покорі і сама була гнобителькою” [5, с.165]. Церковна 

організація проводила гнучку соціальну політику, спрямовану на захист найбільш знедолених категорій 

населення давньоруського суспільства. Ця діяльність певною мірою сприяла збереженню соціального 

спокою. Церква, як надрегіональний інститут, також підтримувала у населення різних земель Русі 

усвідомлення спільної релігійної приналежності а, відповідно, і політичної єдності. Отже, 

запровадження християнства на Русі мало багатогранні і далекосяжні наслідки. 

Церква суттєво розширила межі великокнязівської влади, витворивши ідеальний образ 

християнського володаря і пов'язану з ним систему поглядів на прерогативи монарха, засоби і форми 

здійснення його влади. Розвиваючи східнослов'янську концепцію верховної державної влади, вона 

сприяла утвердженню у давньоруському суспільстві нової політичної моралі, її діяльність позитивно 

вплинула на розвиток суспільної думки і культури. 

Хоча християнство запроваджувалося в Київській державі за візантійським зразком – 

унаслідувалися, як взаємовідносини держави з Церквою, так і формування корпоративно-станової 

системи організації церковного кліру – Володимир Святославович обрав для руської Церкви структуру, 

що відрізнялася як від візантійської, так і римської. Закладаючи підвалини цієї організаційної структури 

на Русі, Церква, безумовно, пристосовувалася до соціально-економічних, політичних і культурних реалій. 

Становлення церковної організації на Русі відбувалося за обережних пошуків шляхів 

співробітництва між християнською Церквою і державою. З‘ясувалося, що безпосереднє 

підпорядкування митрополичої кафедри Константинопольській патріархії ні в чому не обмежувало 

влади великого князя. Митрополія могла вільно провадити церковно-адміністративну діяльність, 

створюючи єпископські кафедри і призначаючи духовенство. Нові єпархії могли відкриватися з 

дозволу митрополита і церковного собору, але, певна річ, необхідним був і дозвіл князя. 

Прийнято вважати, що тоді Церква ще не мала власних джерел прибутків. „У ранньофеодальну 

добу головною формою матеріального забезпечення Церкви була десятина, що встановлювалася 

князівською владою від данини, суду і мита. Десятина була формою розподілу феодальної ренти між 
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світською і церковною владами. Але Церква ще не мала права довільно розпоряджатися землями і 

залежними селянами. Вона просто „годувалася” за рахунок держави, перебуваючи у цілковитій 

залежності від великокнязівської влади”
 
[27, c.42]. 

Отже, внаслідок політичної слабкості церковної організації, її економічної залежності від світської 

влади розвиток церковно-адміністративного устрою практично спрямовувала держава. У цьому плані 

цікаво, що організована на феодальних засадах церковна структура дублювала ієрархічну структуру 

державної влади Київської Русі часів феодальної роздрібності та її політико-адміністративний поділ. „За 

децентралізації країни, посилення економічної та політичної могутності окремих давньоруських князівств 

відчутнішою ставала і тенденція до роздроблення церковної влади” [20, с.35]. 

З початком розпаду Київської держави у XIII ст. занепад економіки і послаблення могутності 

світської влади в країні неоднозначно вплинули на становище церковної організації. З одного боку, 

виснаження матеріальних ресурсів негативно позначилося на її можливостях, з іншого – зростав 

моральний авторитет Церкви. Вона перетворюється на впливову політичну силу. В очах народу 

Церква стає єдиним символом єдності суспільства та його зв'язку з усім християнським світом. 

На відміну від світської влади давньоруська Церква від ординської влади отримала більше 

свободи для своїх дій. Очевидно, що інтереси міжнародної політики змусили монгольських ханів 

спрямувати свій політичний курс на сприяння церковній організації, захист і розширення її давніх 

прав і надання економічних пільг. 

Так, наприклад, покращення офіційних відносин між християнською Церквою і правителями 

Золотої Орди дозволило заснувати в її головному політичному центрі – Сараї – православну 

єпископську кафедру (1261 р.), що, за словами дослідників ранньої історії християнства на Україні, 

„відкрило перед давньоруськими князями можливість підтримувати через сарайського владику 

постійні контакти з ординським урядом” [17, с.30]. Це посередництво об'єктивно висувало Церкву на 

почесне місце арбітра, підносило її престиж у суспільстві. Духовенство було звільнене від перепису, 

отже і від уплати данини Орді. Особливе становище Церкви, наділеної імунітетними правами, 

закріплювалося спеціальними ярликами від ординських ханів. 

Так, на думку Голубинського Е., головну причину такого доброзичливого ставлення 

монгольських ханів до Церкви слід шукати у політичній сфері. „Прагнучи підкорити весь світ і 

створити єдину централізовану державу, Чінгісхан і його послідовники, очевидно, розуміли згубність 

для її існування релігійних переслідувань”
 
[6, с.346]. 

Отже, насамперед, бажання уникнути релігійної ворожнечі з боку підкорених народів і спонукало 

віротерпимість монголів. До того ж, обдаровуючи християнську Церкву привілеями, хани розраховували 

використовувати її як авторитетного посередника в налагоджені міжнародних контактів з християнським 

світом. Однак, користуючись заступництвом з боку золотоординських ханів, отримуючи від них всілякі 

привілеї, Церква водночас виступала як оборонець і носій патріотичних традицій. 

У 20-х роках XIV ст. була встановлена литовська зверхність на більшості українських земель, і 

відтоді митрополити „киевские й всея Руси” стають по суті керівниками Церкви лише Північно-

Східної Русі. За таких умов посилюється роль церковно-адміністративної структури на землях 

Південно-Західної Русі. Ще з 1303 р. тут відкривається осібна митрополія з центром у Галичі, а з 1317 

р. відома Литовська митрополія з центром у Новгородку. 

Виникнення осібних митрополій в Галичі та Новгородку є незаперечним свідченням політики 

державотворчих процесів, що виражалися у спробі місцевих правителів домогтися встановлення 

такого церковно-адміністративного поділу, який відповідав би кордонам нових державних утворень. 

Нарешті, у 1354 р. великому князівству Московському вдається домогтися від Константинопольського 

патріарха проголошення митрополичої кафедри у Москві із наданням місцевому архієрею сану – 

митрополит „всея Руси”. 

У той же час Литовську митрополію з центром у Новгородку було визнано верховною у „Малой 

Руси” (вперше цей термін з'являється у політичному вжитку у 1347 р. в актах імператора Іоанна 

Кантакузина) [22, с.76] – тобто – Україні. А в 1370 р. на прохання польського короля Казимира, у 

володіннях якого перебували на той час Галичина і частина Волині, було відновлено Галицьку митрополію. 

Таким чином, у другій половині XIV ст. було фактично завершено намічений ще століття тому 

розпад єдиної церковно-адміністративної структури на Русі. Ця подія цілком відповідала тогочасним 

політичним реаліям, оскільки територія колись єдиної Київської держави також була розділена на 

політично уособлені адміністративні одиниці. 

Cлід зазначити, що Церква на Русі не обмежувалася тільки віросповідною діяльністю. Вона 

виконувала певні юридичні функції у сімейних і шлюбних справах, здійснювала охорону соціального 
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спокою, налагоджувала і підтримувала зовнішньополітичні зв'язки тощо. Діяльність православної 

Церкви позитивно вплинула на розвиток суспільної свідомості і культури. 

Кінець XV – перша половина XVII ст. – переломний період в історії України. Ще у середині 

XIV ст. Польське королівство захопило Галицько-Волинське князівство. Волинь, Київщина і Поділля 

входили до Великого князівства Литовського. Закарпаття у цей час належало Угорському 

королівству, Буковина – Молдавському князівству. У 1569р. Польща і Литва об'єдналися в єдину 

державу – Річ Посполиту і до Польщі перейшла більшість українських земель. 

У першій половині XVI ст. у Великому князівстві Литовському на зміну удільно-князівському 

приходить магнатсько-шляхетське панування. У Польщі також відбувається процес економічного і 

політичного піднесення шляхти. Обмежуються права королівської влади. Річ Посполита поступово 

перетворюється у республіку із посиленням впливу шляхти. Це створює певну соціальну базу для 

розвитку реформаційного руху. Боротьба шляхти за соціальні права так чи інакше пов'язувалася з 

релігією, а точніше, з боротьбою за право владно впливати на Церкву. Найбільше можливостей для цього 

давав кальвінізм. На відміну від католицизму керівне місце у реформатській церкві мав не король чи 

духовний сановник, а її світський фундатор. Шляхту приваблювали кальвіністські вимоги секуляризації 

церковних земель, встановлення контролю мирян за діяльністю духовенства. Отже, для деяких 

представників українського шляхетства реформація стала своєрідною формою втілення про-європейських 

політичних настроїв і державно-республіканських ідеалів. Однак, реформаторство і протестантизм так і 

не стали в Україні виразником національних інтересів і не взяли на себе функції національної Церкви. 

Та хвилі Реформації і контрреформації в Речі Посполитій все ж суттєво розхитали підвалини 

українського православ‘я, тим більше, що православна Церква ніяким чином не могла розраховувати 

на підтримку польського уряду та ще й втратила багатьох своїх оборонців з числа магнатів і шляхти. 

Крім того, так зване ,,право патронату‖ давало змогу королівському урядові впливати на заміщення 

всіх вищих церковних посад, що з часом привело до того, що до церковної верхівки потрапляло все 

більше представників заможної шляхти, між тим як низове духовенство розорювалося і занепадало. 

Не кращий був тоді і стан католицької Церкви, але їй на допомогу прийшов передовий загін 

папської контрреформації – орден єзуїтів. Вони швидко впорядкували католицьку Церкву і пізніше 

повели активний наступ на православ‘я. „До оборони батьківської віри у першу чергу стало українське 

міщанство, яке організовується у церковні братства і перебирає справу в свої руки” [15, с.128]. 

Спираючись на самоврядні вільності, насамперед великих міст, непідвладних місцевим магнатам і уряду, 

та підтримку цехів, братства звертаються до короля і просять від нього затвердження свого існування і 

привілеїв. Водночас братства, як організації церковні, отримують благословення найвищої церковної 

влади, якою, за часів Польсько-Литовської держави, виступав Константинопольський патріарх. 

Важко переоцінити величезну культурно-просвітню і благодійну діяльність православних міських 

братств та їх роль у забезпеченні певною мірою зносин православної Церкви з державною політикою. 

Найперше, „православні братства представляли Церкву і боронили її перед польськими королями, постійно 

висилаючи свої делегації до Кракова і Варшави, в тому числі і для участі в сеймах” [18, с.123]. Історики 

також зазначають численні судові справи за позовами братств на користь православної Церкви [9, с.146]. 

Такі дії зробили братства надзвичайно популярними і тому нема нічого дивного в тому, що патронат 

над Церквами і взагалі більшість адміністративно-церковних справ переходять, в основному, до рук братств. 

Розвивається стародавня традиція соборноправності православної Церкви, насамперед – виборний принцип 

заміщення церковно-адміністративних посад і широка участь світських людей у справах Церкви. 

На думку Сагана О., саме така „народна опіка врятувала православну Церкву від неминучої 

загибелі на початку XVII століття. Адже виборна основа у заміщенні церковних посад, широка участь 

мирян у справах Церкви і участь духовенства у громадських справах робили православну Церкву 

дійсно живим національним організмом, що зберігав і конденсував духовні сили народу” [23, с.101]. 

Не можна обминути думки, яка побутує в українській історіографії про те, що широкі права 

братств швидко привели до гострих непорозумінь між ними і деякими представниками єпископату 

православної Церкви. На думку Грушевського М., саме це й призвело до нещасливих наслідків –

„владики українські були ображені такою самоволею братств і патріархів, і це було одним з 

найважливіших мотивів переходу їх на унію” [8, с.114]. 

У жовтні 1596 р. було скликано Берестейський собор, що проголосив утворення унії. Цей собор 

став актом остаточного розриву між двома напрямами, які визначилися в українському православ'ї: 

клерикально-ієрархічним і соборноправним. Прірву цього розколу поглиблювала політика королівського 

уряду, який розглядав унію як ефективний спосіб закріплення свого панування на українських землях. 

Внаслідок приєднання православного єпископату до унії і опіка над церквою більшою мірою 

лягає на плечі братств і так триває, принаймні, до відновлення в 1620 р. православної митрополії в 
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Києві. Не останню роль у відновленні Київської православної митрополії зіграло українське козацтво 

на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. За ініціативою Сагайдачного в Києві було 

скликано собор православного духовенства, яке відмовилося приєднатися до унії, і Антіохійський (за 

іншими джерелами [10, с.128] – Єрусалимський) патріарх Теофан, що 1620 р. перебував в Україні, 

висвятив нових єпископів і митрополита - Іова Борецького. Попри опір магнатів і польського уряду, 

скориставшись військовою нагодою, Петро Сагайдачний домігся від короля затвердження 

новоосвячених єпископів. Того ж року польський сейм висловився за ліквідацію унії і лише активні 

дії папської Конгрегації оборони віри врятували її. Далі, через успішні домагання Богдана 

Хмельницького, польський уряд мусив ще два рази (у договорах Зборівському і Гадяцькому) зректися 

підтримки унії, принаймні у тій частині України, що контролювалася козаками, і підтвердити гарантії 

недоторканості православної віри на всій території Речі Посполитої. 

Крім того, в обох згаданих договорах, польський уряд визнавав православних ієрархів 

політично рівноправними з католицькими і допускав їх до участі у сенаті. Хоча цим договірним 

положенням так і не судилося реалізуватися. „Неможливість залагодити політичні і релігійні 

відносини з Річчю Посполитою спонукали козаків шукати підтримки за її межами” [15, с.128]. 

Андрусівський договір між Річчю Посполитою і Росією практично розірвав навпіл не тільки 

Україну, а й її православну Церкву. На території, що лишилася під владою Речі Посполитої, 

православна Церква зазнала нових політичних і адміністративних утисків, зокрема було знищено в 1676 

р. ставропігію православних братств. Натомість уніатська Церква знову отримала державну підтримку і 

нові привілеї. Як бачимо, політичні обставини весь час спонукали королівський уряд втручатися в 

церковні справи на теренах України, щоб запобігти відцентровим національно-визвольним силам. 

Тим часом, закріпившись на Лівобережжі і в Києві, московський царат старається ліквідувати 

українську православну митрополію. Царський уряд і патріарх запрошують український православний 

єпископат на синод до Москви і пропонують їм приєднатися до Московського патріархату. Але тут 

формальним приводом для відмови українського єпископату від такого приєднання послужила 

канонічна підпорядкованість Київської митрополії Константинопольському патріархатові. Тоді 

московський уряд направляє делегацію до патріарха Константинопольського і, діючи через державні 

кола Османської імперії, домагається в 1686 році приєднання Київської митрополії до Московського 

патріархату [24, с.156], який сліпо наслідував традицію візантійської Церкви щодо підлеглості державі. 

 Характеризує такий стан Руської православної Церкви термін „цезаропапизм”, який визначає 

своєрідність відносин між імператорською владою і Церквою у Візантійській державі, де глава 

світської влади – імператор виступав водночас головним адміністратором церковних справ, 

оправдовуючись тим, що за словами патріарха Константинопольського Антонія IV, „церква і царство 

перебувають у великій єдності…” [1, с.217], тому й допускалася можливість маніпулювати не тільки 

митрополитами, але й патріархами. Спершу було підвищено титул Київського архієрея: „Митрополит 

Київський і Галицький і Всієї Руси”, а в 1721 р. цар Петро I взагалі наказав Київському митрополиту 

називатися тільки архієпископом, також було відібрано титул „Екзарх Вселенського трону”, а з ним і 

канонічна підлеглість йому православної Церкви у Польщі. 

У такий спосіб російська централізовано-абсолютистська монархія намагалася вжити достатніх 

заходів для підпорядкування Церкви своїй імперській державній політиці. Не лише Руська православна 

Церква, а й Церкви домініонів Росії, що згодом стали невід'ємними частками імперії, тепер служили 

єдиній державі і єдиній меті – закріпленню пануючого стану цієї держави на всіх окупованих територіях. 

Петро І незабаром вдарив по самих основах української православної Церкви – її 

соборноправності (втім, як і російської) – виборність духовних посад було скасовано. Церковними 

реформами Петра І було невдоволене і українське, і російське духовенство та чинило їм всілякий 

спротив. Ось чому, коли у 1700 р. помер патріарх московський Адріан, цар не дозволив обрати йому 

наступника і відкрито порвав з вищим духовенством. Петро І постановив скасувати патріархат у 

Росії, а в 1721 р. він приймає т.зв. „Духовний Регламент”, що цілком віддає до рук царського уряду 

православну Церкву і узаконює широке втручання світської влади до церковних справ. Петро І 

створив нову державну установу – духовну колегію – „Святейший Всероссийский 

Правительствующий Синод”. Кожен член Синоду мусив присягнути на вірність цареві, тобто главою 

Церкви ставав цар. А очолив Синод з 1722 р. обер-прокурор – особа світська. Влада обер-прокурора 

була великою, фактично він виконував функції головного адміністратора Церкви, що зрештою було 

узаконене при імператорі Павлі І у 1797 р. При єпархіях запроваджено незабаром відповідні 

установи, що пізніше отримали назву „Духовні консисторії”, на чолі з секретарями – теж світськими 

особами. Повною мірою ці реформи торкнулися і православної Церкви в Україні. Отже, давня 

цезаропаписька традиція православ‘я сприяла „виродженню сутності самого християнства, в тому 
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числі його морально-етичних засад” [11, с.181]. У 1786 р. Катериною II в усіх українських Церквах 

було наказано службу вести „голосом (вимовою), свойственным российскому наречию” [18, с.123]. 

З огляду на описане вище, здається безпідставним твердження про будь-які державно-церковні 

стосунки в Російській імперії, принаймні щодо православної Церкви, оскільки вона з часу прийняття 

Духовного Регламенту і до відновлення патріаршества в Росії у 1917 р. стає невід'ємною часткою 

самої держави, свого роду – урядовим підрозділом. Церковні установи і духовенство починають 

отримувати грошове утримання від держави і державні нагороди, вводиться релігійна цензура не 

тільки церковних, а й світських видань, утворюється стан військового духовенства тощо. 

Однак, у політичній ситуації першої чверті XX ст. державна (православна) Церква лише на 

перший погляд здається стрункою, єдиною і сильною організацією. Тісно пов'язана з самодержавством, 

не пристосувавшись до буржуазних реформ, православна Церква знаходиться у кризовому стані. Стан 

православної Церкви визначався в основному законодавчими актами, прийнятими ще за Петра І. 

Православна Церква була, певною мірою, частиною, хоча і дещо уособленою, державної машини 

самодержавства. Такий стан давав православним великі переваги перед іншими конфесіями. 

Лютнева революція значною мірою зняла обмеження у ствердженні свободи віросповідання. 

Тимчасовий уряд своїми постановами: „Про відміну віросповідних і національних обмежень”, „Про 

свободу совісті” та рядом інших проголошує рівність громадян в економічній, соціальній і політичній 

сферах незалежно від їхнього відношення до релігії, створює придатні умови для життєдіяльності 

національних церков. Ідея відокремлення Церкви від держави жваво обговорюється у релігійних колах. 

Після лютневої революції в Києві, у березні, була створена Українська Центральна Рада під 

керівництвом М.Грушевського, а 23 липня Україна проголосила свою незалежність. Політичні зміни 

викликали активізацію релігійного життя в Україні. В українському православ'ї набувають 

поширення три реформістські течії: автономісти, автокефалісти і обновленці. Автономісти 

дотримувалися традиційного православ'я в канонічній єдності з Московським патріархатом, який 

було відновлено 10 листопада 1917 р. на Помісному соборі в Москві. Значна частина православного 

духовенства виступала за церковну незалежність (автокефалію). Так, паралельно боротьбі за 

державну незалежність України почалася боротьба за створення Української автокефальної Церкви. 

Виконком Центральної Ради на своєму засіданні 16 липня 1917 р. прийняв рішення про 

створення окремого державного органу у справах релігій – Департаменту сповідань. А у середині 

листопада 1917 року у Києві, без благословення Московського патріарха, утворюється тимчасова 

Всеукраїнська православна церковна рада (далі – ВПЦР), яка очолила національно-церковний рух в 

Україні. Першим документом ВПЦР було звернення до всіх православних парафій України: 

„Молитись за нашу боголюбну державу і владу та всеукраїнське військо” [16, с.332], а також – 

заклик до віруючих про скликання Всеукраїнського церковного собору, який і розпочав свою роботу 

20 січня 1918 р. у Києві. Головним питанням порядку денного на Соборі було створення Української 

Автокефальної Православної Церкви (далі – УАПЦ). Але, у березні-квітні 1918 р. Україна була 

окупована німецькими військами. І при їх сприянні до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський 

– прихильник автономії України у складі Росії. „Державне управління церквою і проблема створення 

автокефалії перейшли від церковної Ради до Міністерства сповідань, яке очолив професор 

В.Зінківський” [13, с.40]. Друга сесія Всеукраїнського церковного собору, під впливом гетьманського 

уряду, відхилила попередню пропозицію про створення автокефалії і прийняла рішення про 

управління православною Церквою України на правах автономії Московського патріархату. 

Під час правління Директорії, новий уряд підтримав ідею автокефалії. Вищим органом 

Української автокефальної Церкви став Всеукраїнський церковний собор, а в перервах між його 

роботою – Священний Синод. Однак, оскільки продовжувало діяти прийняте ще в липні 1918 р. на 

Всеукраїнському православному соборі „Положення про тимчасове вище управління Православною 

церквою на Україні”, згідно з яким була оголошена автономія, як екзархат Московського 

патріархату, „практично в Українській державі того часу існували дві православні Церкви: 

українська (автокефальна) та російська (патріарша)” [7, с.136]. 

З приходом до влади в Україні більшовицького уряду радянські органи, бажаючи послабити 

Російську православну Церкву, охочіше йшли на контакт з релігійними громадами УАПЦ. Це 

спонукало українське духовенство до активних дій щодо встановлення автокефалії, і в жовтні 1921р. 

відбувся Всеукраїнський церковний собор, рішенням якого було встановлено власне (українське) 

духовенство і єпископат. Першим митрополитом Київським і всієї України було обрано Василя 

Липківського, який згодом висвятив нових єпископів і очолював УАПЦ до 1927 р. До середини 20-х 

років мережа релігійних громад УАПЦ в Україні активно поширювалася (їх нараховувалося вже 

близько 1300)
 
[16, с.212], але поступово умови діяльності і ставлення державних структур до 
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автокефальної Церкви змінилися. Під тиском більшовицького уряду України, очолюваного в той час 

Л. Кагановичем, керівництво УАПЦ у січні 1930 р. скликало надзвичайний церковний собор у Києві, 

на якому було прийнято рішення про саморозпуск автокефальної Церкви. 

У період „сталінізму”, що починається в 30-ті роки, політика держави щодо релігійно-церковного 

життя дедалі жорсткішає. Тепер вона націлена не лише на фізичне знищення духовенства як ворожого 

класу, носія неприйнятної для більшовизму ідеології, а й на ліквідацію Церкви загалом, як „чуждого” 

пролетарським ідеям шкідливого утворення. Радянське законодавство про релігійні об'єднання значно 

обмежило і до того вже піддану всіляким утискам діяльність релігійних організацій. Таким чином, 

радянська держава офіційно задекларувала атеїстичну антицерковну політику, яку почала проводити 

ще на початку 20-х років. У численних директивах уряду радянської України того часу неодноразово 

підкреслювалося, що єдиним легальним оплотом контрреволюції в країні є релігія і Церква. А з 1933 р. 

релігійні організації проголошуються ще й „оплотами фашизму”, що стає моральним обґрунтуванням 

подальшого розгортання репресій, спрямованих на остаточне викорінення релігії, як ворожої ідеології. 

Починається тотальне закриття храмів. Більшість цих будівель пристосовуються лід клуби чи 

господарські приміщення, інші – просто руйнуються. Тривають та набувають тотального характеру 

переслідування – заслання і знищення – духовенства. Для боротьби проти Церкви застосовується навіть 

голод на Україні 1922–23 і 1931–33 років. Під виглядом допомоги голодуючим вилучається церковне 

майно, а священики і члени їх сімей позбавляються продовольчих карток. 

За таких умов спроба українського духовенства відновити автокефальну (щоправда – в її назві 

тепер не вживалося слово „автокефальна”) [18, с.194] Церкву з митрополією у Харкові, а з 1934 р. – у 

Києві, здається майже невдалою. У 1935р. митрополит Іван Павловський припиняє свою релігійну 

діяльність. Майже весь єпископат УАПЦ було розстріляно у 1937 р. 

Новим поштовхом до руху за автокефалію українського православ'я стала німецько-фашистська 

окупація України. На жаль, існують факти, що у період 1941–44-х років УАПЦ, як і Греко-католицька 

Церква, в Україні співробітничали з окупаційною німецькою адміністрацією. Так, за її згодою, у 

вересні 1941 р. відновила свою діяльність Всеукраїнська православна церковна рада, що керувала 

створеними в областях єпархіальними радами. У лютому і травні 1942 р. відбуваються по черзі два 

Собори єпископів УАПЦ, що висвячують ряд нових єпископів і, нарешті, встановлюють нову 

Київську митрополію Церкви. З літа 1942 р. усі 15 єпархій УАПЦ очолювалися єпископами. Перед 

визволенням українських земель від німецько-фашистських військ у 1943–44-х роках єпископат 

УАПЦ і чимало священнослужителів емігрували за кордон, а багатьох священиків за діяльність під 

час окупації було звинувачено у зраді і знищено.  

Однак, у відносинах з Руською православною церквою під час війни, сталінська політика різко 

змінилася. Головним у ній стала лібералізація державно-церковних відносин. З цією метою у вересні 

1943 р. при Раді Народних Комісарів СРСР був створений спеціальний державний орган – Рада у 

справах Руської православної Церкви. У травні 1944 р. була також створена Рада у справах релігійних 

культів для зв'язку уряду з релігійними організаціями інших, неправославних віросповідань. 

Аналогічна структура була створена і в Україні. 

Руська православна Церква цілком виправдала подібну, хоча і явно змушену обставинами 

всенародної війни, політику радянського уряду, активно включившись у визвольну боротьбу, зокрема 

і на окупованих німцями територіях. 

У перші повоєнні роки, для проведення нової релігійної політики в областях України, як і 

всього Радянського Союзу, були призначені уповноважені Ради у справах РПЦ і Ради у справах 

релігійних культів. Вони вирішували питання реєстрації громад, відкриття храмів і молитовних 

будинків тощо. Хоча період „потепління” у державно-церковній політиці був хитким і нетривалим. 

Відхід від симбіотичного напряму розвитку державно-церковних відносин у СРСР наприкінці 40-х 

років співпадає з появою в країні тенденцій до посилення репресій проти інакодумців взагалі і тих, хто 

виступав за плюралізм думок проти догматизування більшовистсько-сталінської ідеології. Таким чином, 

державна політика щодо релігії і Церкви, як в передвоєнні, так і в повоєнні роки, суттєво не змінилася і 

полягала скоріше не у відокремленні Церкви від держави, як декларувалося офіційно, а в поневоленні 

державою Церкви і у винищуванні тих конфесій, які на це поневолення добровільно не йшли. 

У кінцевому результаті лідери тоталітарно-атеїстичної держави орієнтували політику свого 

уряду не на співробітництво із Церквою і навіть не на жорстку державну регламентацію її діяльності, 

а на остаточне знищення Церкви, як соціального інституту, і релігії, як суспільного феномену, в 

СРСР. Починаючи з 1954 р., політика державно-церковних відносин надалі жорсткішає і переходить 

у сферу партійної діяльності, оскільки було проголошено про побудову комунізму, де для релігії вже 

не залишалося місця. Цим визначалася антицерковна кампанія кінця 50-х – початку 60-х років. „В 
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Україні протягом цієї кампанії було закрито близько третини православних храмів. У 1960-61-х роках 

Радою у справах релігій СРСР було знято з реєстрації в Україні 1015 релігійних громад, що становить 

57,7% від загальносоюзних показників, ліквідовано 9 монастирів, в т.ч. Києво-Печерську Лавру, 

тобто 69,2% від їх кількості по всій країні” [19, с.3]. 

В обстановці адміністративного тиску Руська православна церква була змушена прийняти ряд 

положень, які серйозно обмежували діяльність її організацій і духовенства, зокрема: священики усувалися 

від керівництва громадами, не допускалися на богослужіння діти, зводилося до мінімуму хрещення 

молоді тощо. Продовжувалися і особисті переслідування віруючих, багато з яких було притягнуто до 

кримінальної відповідальності, згідно з Указом про дармоїдство. У найбільш скрутних і небезпечних 

умовах знаходилися віруючі незареєстрованих громад, які були позбавлені права збиратися на 

богослужіння. Планово велася боротьба з народними традиціями, релігійними святами і символікою. 

Перебудова і демократизація суспільних відносин, що почалися в Радянському Союзі з 1985 р., 

позитивно вплинули на державно-церковну політику та релігійне життя. Був зупинений процес 

знищення храмів і зняття з реєстрації релігійних громад. Почалися зміни на краще (у період з 1988 по 

1990 роки по Україні було зареєстровано більше 2 тис. нових релігійних громад) [19, с.9], 

поширюється мережа духовних навчальних закладів. 

Протягом 1990 р. в Україні відновили діяльність Українська Автокефальна Православна Церква 

та Українська Греко-Католицька Церква. Поряд із ними створені духовні центри адвентистів, 

п'ятидесятників, Свідків Єгови, управління Римо-Католицької Церкви. 

З часу проголошення державної незалежності України розпочинаються активні процеси 

духовного і національного відродження. У релігійному житті і у відносинах між державною 

політикою і Церквою наступає новий період. 

На розвиток українського народу і держави протягом століть впливали різні чинники: 

економічні, політичні, духовні тощо. Важливу роль серед них відігравав феномен релігії. Із часу 

запровадження християнства релігійне життя було пов‘язане з державним і політичним розвитком 

суспільства. В умовах національно-визвольної боротьби, коли була втрачена власна державність, 

саме віра була духовною опорою українського народу та відігравала значну роль у виборі українцями 

політичних союзників у боротьбі проти національного гніту. Внаслідок свого вигідного 

географічного розташування, родючих земель і багатих надр Україна тривалий час була об'єктом 

посягань з боку сусідніх держав з різними політичними режимами та конфесійною орієнтацією. 

Міграція населення, контакти з іншими народами, переділи кордонів призводили до конфесійних 

змішувань, розширення віросповідного спектра українського суспільства. У результаті цього Україна 

стала поліетнічною і поліконфесійною, що часто перешкоджало її внутрішній консолідації. 

Процеси демократизації суспільства, державотворення, становлення нової системи ціннісних 

орієнтацій після проголошення незалежності України, закономірно, зумовили динамічний розвиток 

релігійно-церковного життя. Зросла кількість релігійних інституцій, збільшилася питома вага населення, 

інтегрованого у різні види церковної діяльності. Відбулося розширення соціальної сфери, де присутність 

церков і релігійних організацій є більш відчутною. Проте, поряд з динамічним відродженням релігійно-

церковного комплексу даються взнаки і нашарування старих проблем, а відтак, і нових труднощів. Тому 

ретроспективний аналіз взаємозв‘язку релігії і політики до часу проголошення незалежності України у 

1991р. дозволяють зробити висновок про їх постійну активну взаємодію, яка характеризується 

хвилеподібною періодичністю. В історії нашої держави чергуються періоди відносного політичного 

спокою з періодами наростання напруги в суспільстві, більш активним включенням релігійного чинника 

у політичне життя і навпаки. Це вмотивовано надало аргумент спеціалістам у галузі релігієзнавства та 

іншим дослідникам на користь введення понять „релігійно-політичний синкретизм”, „політологія 

релігії”, „політична функція релігії”, „релігієзація політики” тощо. 

З огляду на історію видно, що тільки конструктивна взаємодія релігії і політики може підняти 

на якісно новий рівень функціонування релігійного комплексу в українському суспільстві та стати 

вагомим фактором стабільності в державі. Важливим при цьому є розуміння взаємовпливів політики і 

релігії для функціонування суспільства. Цей факт, підтверджений історією, має розуміти політична 

еліта країни. Виваженість органів влади, їх компетентність, професіоналізм по відношенню до 

релігійно-церковних об'єднань та постійне вдосконалення національної моделі державно-церковних 

відносин сприятимуть у розбудові й утвердженні Української Держави.  
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Summary 

Petro Steblyna  

 

The transformation of conceptual models of church and state relations  

 in Ukraine (X – XX century) 

In the article it is observed the interconnection of religion and politics. In particular, a retrospective 

review of the interaction between church and state in the different systems and regimes in Ukraine is given. 

The author reveals the essence of basic models of church-state relations and the specificity of their 

functioning. 
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