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ФІЛОСОФІЯ 
 

УДК 22.06 

© Лариса Стасюк 

(Житомир) 

 

ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ: 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПЕРСОНАЛІСТСЬКІ ІНТЕНЦІЇ  

 

Розглядаються джерела становлення філософського мислення і сутність релігійно-

духовної еволюції світогляду Б.Паскаля. Зазначається, що коректування його 

світовідчуття обумовлене ірраціоналістичним досвідом янсенізму. Виявлення 

фрагментарних тотожностей і суттєвих розбіжностей у позиціях Б.Паскаля і 

Р.Декарта уможливило відстеження специфіки відгалуження ідей Б.Паскаля від 

традиційної раціоналістичної тенденції європейської філософії. На основі порівняльного 

аналізу вчень французького мислителя і протестантської ортодоксії з’ясовується 

сутність екзистенційно-персоналістських прагнень філософа, які упорядковують його 

світосприйняття. Аналізуються особливості паскалівського продовження традиції 

«філософії серця», у якій його «інтуїція серця» постала предтечею ірраціонально-

інтуїтивістського начала у системі екзистенційно-персоналістського напряму сучасної 

філософії та утвердженням його релігійного світорозуміння. 

Ключові слова: раціоналізм, ірраціоналізм, екзистенційно-персоналістські інтенції, 

протестантська ортодоксія, «інтуїція серця», янсенізм. 

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасної філософії, науки, теософії зорієнтований на 

переусвідомлення місця людини у світі, переосмислення сенсу її буття. Нова парадигма 

світосприйняття потребує взаємодії матеріального й ідеального, практичного і 

теоретичного вимірів, західних і східних традицій, сцієнтистсько-раціоналістичних і 

екзистенціально-персоналістських начал, що не лише уможливлює їх інтегрування в 

єдиний культурогенний простір, а й суттєво розширює світогляд від раціональних і 

прагматичних акцентуацій звернення до духовно-трансцендентних сенсів буття. Нове 

прочитання Б.Паскаля, чиї духовні пошуки як модус раціоналістичного осягнення 

ірраціональних ситуацій у низці аспектів суголосне з вітчизняним кордоцентризмом, 

фокусує екзистенційно-персоналістські експлікації. Вагомість доробку Б.Паскаля, за 

С.Аверинцевим, полягає у тому, що він, маючи досвід механістичного раціоналізму ХVІІ ст., 

започаткував і розвивав проблематику «про межі «науковості», вказуючи при цьому на 

«доводи серця», відмінні від «доводів розуму», і тим самим передхоплюючи подальшу 

ірраціоналістичну тенденцію у філософії» [1, с. 166].  

В історії християнства Б.Паскаль постав реформатором, чиї ідеї забезпечили безперервну 

актуалізацію істин Святого Письма та інших теологічних питань, зокрема розвивалися у 

специфічних контекстах прихильниками ліберальної теології, неоортодоксії, у межах якої 

К.Барт вслід за М.Лютером, Б.Паскалем, С.К’єркегором, підкреслюючи унікальність 

«внутрішньої» зустрічі з Богом і особистісного досвіду, сумнівається стосовно можливості 

прийняття віри засобами аргументації. У православному богослов’ї також знаходять гідне 

місце творчості Б.Паскаля, який показав світовому співтовариству життєву школу 

«дивовижної напруженості в жадобі вічного життя» [2, с. 12]. На думку протоієрея 

Олександра Чистякова, французький мислитель охоплює інтелектуальне і досвідне 

пізнання особистісних мотивів прийняття віри, на яких «вибудовується його метод, що не 

старіє, початок якого – виведення з рівноваги надумано самодостатнього людського розуму 

з метою підштовхнути його до пошуків надійної опори в християнській вірі. Аргументація і 

метод Паскаля – актуальна зброя сучасного апологета» [6, с. 3]. Тому «перевідкриття» 

філософської спадщини Б.Паскаля може стати спробою віднайдення спільних сутностей 
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між філософією, наукою, релігією, а також сприятиме поглибленому визначенню джерел і 

поступу української філософії у просторі світової філософської культури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен Б.Паскаля давно став об’єктом 

вивчення філософів, істориків, культурологів, соціологів, теологів. Починаючи з XVII-

XVIII ст., представники янсенізму Ж.Пер'є, П.Ніколь та ін., мислителі Просвітництва 

Ф.Вольтер, Ж.-А.Кондорсе, Д.Дідро, П.Гольбах та ін. засновують традицію дослідження 

доробку Б.Паскаля. 

У ХХ ст. знову активізується полеміка навколо Б.Паскаля, його теологічної спадщини. 

Найвагомішими для нашого дослідження стали марксистська позиція Л.Гольдмана та 

екзистенціально-містичний підхід Л.Шестова, доробки Ф.Сельє, який ідентифікує паскалівські 

погляди з схоластикою, католицьким віровченням і вченням Августина, а також роботи Ж.Рено 

та Ж.Менара, який провів паралель між його філософією і духовністю. Важливими у розкритті 

екзистенційно-персоналістських прагнень Б.Паскаля мають праці вітчизняних науковців 

С.Аверинцева, Г.Стрельцової, В.Ляха, О.Хоми, В.Горського, О.Гуджен, де репрезентовані 

методологічні, історіософські, культурологічні засади цілісної інтерпретації філософської, 

теологічної паскалівської доктрини, та праці І.Бичка, В.Ільїна, М.Черенкова, які, тематизуючи 

гуманістичні прагнення українського кордоцентризму в контексті вітчизняної історико-

філософської традиції, співставляють ці прагнення з висвітленням проблеми тотожності та 

розбіжності раціонального й ірраціонального у рефлексіях Б.Паскаля і західноєвропейської 

філософії загалом. Назрілими ідеї Б.Паскаля залишаються і в релігійно-конфесійному дискурсі, в 

якому слід виокремити праці православного мислителя Є.Рашковського, архієпископа Іоана 

(Шаховського), протоієрея Олександра Чистякова та ін.  

Віддаючи належне розгорнутому обговоренню окремих аспектів життя і творчості 

Б.Паскаля, слід зауважити, що глибшого розгляду потребує питання формування 

світовідчуття і світорозуміння Б.Паскаля від раціонального до ірраціонального та 

з’ясування особливостей релігійного світогляду французького мислителя у контексті його 

відношення до ідей протестантської ортодоксії (М.Лютера, Ж.Кальвіна), що і визначаємо 

метою нашого дослідження. Для реалізації мети необхідно розв’язати такі завдання: 

виявити особливості релігійно-духовного становлення Б. Паскаля у процесі добору 

аргументів для захисту пор-роялівської громади від звинувачень ієзуїтів у прихильності до 

деяких ідей протестантської ортодоксії; простежити зміст трансформації поглядів 

Б.Паскаля від сцієнтисько-раціональних до ірраціональних інтенцій під впливом філософії 

Р.Декарта; здійснити компаративний аналіз вчень Б.Паскаля і протестантської ортодоксії як 

продовження формування його релігійного світогляду у напрямі екзистенційно-

персоналістських тенденцій; з’ясувати сутність ірраціонально-релігійної «логіки серця» 

філософа як кульмінації його духовних пошуків. 

Виклад матеріалу. Дискутуючи з критично налаштованими на янсеністські погляди 

ієзуїтами, Б.Паскаль неодноразово захищав громаду Пор-Рояля, де були сконцентровані модуси 

французької зокрема та європейської загалом полемічної філософської і теологічної культури, від 

інвектив у неканонічних інтерпретаціях низки віросповідних вчень, приміром кальвіністського 

розуміння янсеністами таїнства євхаристії. У цьому питанні він опротестовував ієзуїтський 

буквалізм та протестантсько-ортодоксальний алегоризм, детермінуючи його як «женевську 

єресь», «єресь кальвіністів», «помилку Кальвіна», «нечестиве вчення Лютера» [4, с. 366-396]. На 

думку Б.Паскаля, ієзуїти безпідставно звинувачували К.Янсенія, його прибічників і його самого у 

вкрапленнях ортодоксально-протестантського бачення деяких католицьких ідей, про що він 

детально описував, передусім, у «Листах до провінціала» як класично-достовірного джерела з 

історії становлення і розгортання. 

Хоча релігійний філософ неодноразово у своїх «Листах» спростовує будь-які 

одностайності з ортодоксальною протестантською теологією, у сучасній історико-

філософській думці фіксують спільність між М.Лютером, Ж.Кальвіном, Б.Паскалем, 

сутність якої, за М.Черенковим, полягає у тому, що вони «задають нову парадигму віри, що 

відмінна від корпоративної середньовічної та заснована на особистому акті віри як 
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екзистенціальному, духовному та інтелектуальному стані» [9, с. 149]. Незважаючи на 

незавершеність полемічних творів, фрагментарний і етюдний характер текстів та 

відсутність їх чіткої систематизації і узгодження, вчення і тип мислення Б.Паскаля 

базується на філософських засадах, на чому наголошував ще Т.М.Харрінгтон, та має 

сформований категоріально-поняттєвий апарат. Відкритість філософування французького 

мислителя і дистанціювання від так званих замкнутих, тобто структурованих і 

систематизованих теологічних концепцій, як от у М.Лютера, Ж.Кальвіна, та філософських 

вчень у концептуальному вимірі пов'язує його з С.К’єркегором, Ф.Достоєвським, чиї ідеї 

поряд з паскалівським зверненням до антропологічної проблематики стали теоретичним 

джерелом екзистенціалізму, а також з Ф.Ніцше, Ж.-П.Сартром, Л.Шестовим та ін., а у 

творчому вимірі об'єднує з Г.Сковородою. 

Неоднозначне відношення Б.Паскаля до філософії Р.Декарта. Влучно з цього приводу 

висловлюється О.Хома, що «початкова відмінність методологічних підходів Паскаля і 

Декарта може цілком виправдано розглядатись як розбіжність двох способів розв'язання 

класичної проблематики Нового часу – проблематики подолання скептицизму через 

створення істинного методу, заснованого на самоочевидних засадах» [8, с. 19]. Отож, з 

одного боку, його спосіб мислення суттєво відрізняється від філософування Р.Декарта, як і 

від Ф.Бекона, Т.Гоббса, М.Монтеня, а з іншого – ті паскалівські ідеї, які торкаються 

наукового пізнання епізодично, дотичні до декартівських констант. Насамперед це 

стосується заперечення принципу авторитетності у науковому пізнанні, що Б.Паскаль 

обумовлює безперервним процесом накопичення знань і вдосконалення наукової істини. 

Одночасно він не визнає церковних, людських авторитетів і запевнює, що «останнім 

суддею є не люди, а Той, Хто над людьми» [10, с. 313], та сповіщає про абсолютну потребу 

у дотримані принципу авторитетності Святого Письма, яке містить статичні Божественні 

істини і стає для французького мислителя домінантним об’єктом інтерпретації. 

Підтвердження апріорі закладеного авторитету Святого Письма Б.Паскаль знаходить в 

акті містичного осягнення людиною певних взаємини з Богом, прилучення до Його слова, 

що обумовлено самим біблійним текстом під час його мимовільної інтерпретації. 

Однозначно, таке паскалівське розуміння авторитету Святого Письма суперечило 

однотипним уявленням представників протестантської ортодоксії. Вони, проголошуючи 

абсолютний авторитет Письма, засвідчували його непохитність навіть за умови можливого 

протиріччя Святого Письма як джерела пізнання Бога, християнського віровчення 

авторитету Папи, рішенню Соборів, Переказу (М.Лютер). Також підтверджували 

абсолютний авторитет Святого Письма як слова Божого для всього, до чого воно має 

безпосереднє відношення, а саме для віри і справ християнина (Ж.Кальвін).  

Потреба в інтерпретації Святого Письма, за Б.Паскалем, викликана існуванням у ньому 

внутрішніх суперечностей, які поряд із свідченням пророків про помилковість буквального 

смислу, показують не лише присутність, а й безумовну довершеність її духовного смислу. 

Теологія Ж.Кальвіна базується на переконанні про істинність буквальної інтерпретації слів 

у їх історичному контексті. Підставою апелювання теолога до буквалізму і заперечення 

алегоричної, моральнісної, духовної інтерпретації, які поряд з буквальною існували у 

Середньовіччі, стало опанування ним історико-граматичної екзегези, що дозволило, на 

думку реформатора, адекватне відкриття Бога у Біблії.  

В обґрунтуванні Божого буття Б.Паскаль, заперечуючи декартівські метафізичні доводи як 

такі, що унеможливлюють віднайдення шляху до «живого» Бога, не зводить свої аргументи до 

очевидного фідеїзму через переконання у необхідності продемонструвати, що релігійна 

картина світу не суперечить раціональній. Враховуючи розходження між раннім вченням 

Б.Паскаля і Р.Декарта про людську субстанційність, співвідношення істини абсолютної і 

відносної, прибічник янсенізму дотично звертається до дуалістичної засади філософії 

Р.Декарта для утвердження рівноцінності тілесної і духовної субстанції по відношенню до Бога 

та прагне використати на умовах паритетності наукову і теологічну істини задля забезпечення 

цілісності процесу духовно-практичного освоєння людиною світу. І нарешті, частково 
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аналогічно з декартівським вченням Б.Паскаль констатує нескінченність поступу наукового 

пізнання. Проте, за онтологічним баченням пізнання, апелюванні, окрім раціоналістичного 

підґрунтя пізнання до досвіду як до одного із значущих джерел знання, Б.Паскаль займає 

позицію між методами Ф.Бекона і Р.Декарта, але, на відміну від них, паскалівський досвід 

однозначно відчуттєвий, а джерелами знання постають не лише розум, досвід, а й наближене 

до почуття пізнання «серцем», лише за допомогою якого інтуїтивно можна осягнути Бога. 

У свою чергу, ним окреслюється ідея необхідності імплікації знань, почуття та волі 

людини задля налагодження з Ісусом Христом особистісно-містичного зв’язку, у чому 

проявляється христоцентрична позиція Б.Паскаля, за чиїм твердженням лише пізнання 

Христа врятує людину від гордині та відчаю [4, с. 219]. Як апологет янсенізму Б.Паскаль, 

заперечуючи пелагіанство ієзуїтів, насамперед поділяв з К.Янсенієм августиніанське 

розуміння свободи волі як Божої благодаті, первородного гріха людини. Він продовжував 

традиції Августина у розгортанні містичного аспекту християнського символізму, де його 

універсальним виявом постає медитація над Христом. 

Якщо у раціоналістичних концепціях Р.Декарта ототожнюється логіка суб’єкта і 

принципи мислення, то Б.Паскаль, трансформуючи поняття суб’єкта, генерує «іншість» 

буття людини з актуалізацією її смислової глибини, таємничої невичерпності людського 

«Я», першість осягнення якого у рамках християнської акцентуації особистості належить 

Августину. Вектор його рефлексії спрямований на поєднання різноспектрного самоаналізу 

глибин «Я» з Абсолютом, у результаті чого через діалог людини з Богом як з 

надприродною, понадсвітовою особистістю відбувається її самовідкриття. Такий спосіб 

самозанурення у незвідані потенції власного «Я» охоплює в єдиний тематичний простір 

М.Лютера, Б.Паскаля, С.К’єркегора. Як і Августин, а пізніше С.К’єркегор, Б.Паскаль у 

своєму філософському пристрасному пориванні до пошуку істини завжди співставляє її з 

буттям та з людиною як смисловим осердям буття. 

Звертаємо увагу, що М.Лютер трактував розум як величний дар Бога, за допомогою якого 

людина відрізняється від тварини, але основне його призначення локалізується адекватним 

втручанням і розв’язанням матеріальних та коректуванням соціальних питань суспільного буття, 

а у таємниці милості Бога людина здатна проникнути виключно завдяки особистісній вірі. 

Б.Паскаль же вважав, що нагальна потреба особливої благодаті Божої для отримання спасіння, 

спричинена гріховністю людини, а піднесення над тваринами викликане її особливим моральним 

і релігійним статусом. Заперечуючи релігійний догматизм, він намагався довести, що релігія не 

виступає проти розуму, а обмежує його можливості у пізнанні Бога на користь інтуїції, 

особистісним почуттям. «Ми осягаємо істину не лише розумом, а й серцем…У серця свої закони, 

яких розум не знає» [5, с. 220]. Враховуючи те, що незначне відхилення від проблемного поля 

«геометрії» призводить до втрати розумом переконливості, а «серце» обмежене в інформуванні 

пізнання стосовно самоочевидних речей, у своїх ранніх ідеях Б.Паскаль заявляє про рівномірну 

недосконалість розуму та «серця». Зауважимо, що це не стосується віри, яка визначається ним як 

відчуття Абсолюту «серцем». 

Ірраціональна релігійна «логіка серця» Б.Паскаля, набута у результаті духовної 

трансформації його сцієнтистсько-раціоналістичних поглядів, передусім засновує, поряд з 

С.К’єркегором, Ф.Ніцше напрям, що корелятивний екзистенційному виміру 

соціокультурного буття у контексті світової філософської думки, відповідно до якого 

наголошується на внутрішньому світі як підвалини його буттєвості, на невичерпності 

душевного світу людини, на буттєву вкоріненість її переживання світу. Проте Б.Рассел 

пише про те, що саме Ж.-Ж.Руссо у теології «зробив відкриття, яке нині визнавала 

більшість протестантських теологів. До Руссо кожен з філософів, починаючи з Платона, 

якщо тільки вірив у Бога, висував раціональні аргументи на користь цієї віри… Сучасні 

протестанти… ґрунтують свою віру на певних властивостях людської вдачі – почуттях 

побожності чи таємничості, відчутті правильності чи хибності, на надії абощо. Такий спосіб 

захисту релігійної віри винайшов Руссо» [7, с. 576]. І лише в одному, позатекстовому 

реченні англійський філософ зауважує, що винятком слід вважати Б.Паскаля. Не 
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применшуючи значення доробку Ж.-Ж.Руссо, якого К.Леві-Строс називає «батьком 

антропології», а Е.Морен вважає класичним моралістом (поряд з М.Монтенем і 

Б.Паскалем), який апелював до домінування «серця» і заперечення розуму у питанні віри, 

ми рахуємо цю тезу Б.Рассела щонайменше некоректною. Адже, звернення до «серця» має 

давню просторово-часову традицію, а у релігійному світогляді Б.Паскаля набуло 

найпомітнішого звершення. Тому ми підтримуємо сучасних філософів (С. Аверинцева, В. 

Ільїна, О. Хому, А. Бичко та ін.), у чиїх дослідженнях паскалівська детермінація 

«внутрішнього світу» людини, визнання первинності і значущості «серця», його 

трансцендентних переживань на противагу розуму, розцінюється як нове, відмінне від 

раціоналістичної картини світу відкриття людини. Тим більше сам Б.Паскаль маніфестував, 

що «саме серце відчуває Бога, а не розум. От що таке віра» [5, с. 216]. 

Паскалівська «інтуїція серця» віддзеркалюється в ідеях Г.Сковороди як основоположника 

національної символіко-антропоцентричної екзистенції, а також в ідеях П.Юркевича. У 

визначенні українських мислителів вона постає прихованим осердям людських духовних 

цінностей і можливостей. Г.Сковорода іменував «серце» своєрідною безоднею, інтенції якої 

орієнтовані на з’єднання ще з однією безоднею-Богом як функціонального виразника «серця», 

унаслідок чого Бог як «серце світу», забезпечуючи моральну константу людини як духовної 

особистості, розгортає перед нею смислову безмежність у світі і в самій людині та її життєвому 

світі. Екзистенційно-персоналістичну природу ідеї «внутрішньої» людини Г.Сковороди 

продовжив і виробив власні контексти П.Юркевич, який визначив вагомість «серця» як 

квінтесенції фізичного і духовного підґрунтя людини, органу її душевного буття, первинної 

духовної сутності, осердя поліфонічних почуттів, переживань [11]. Ірраціонально-«софійне» 

світобачення Г.Сковороди та П.Юркевича у низці площин взаємонаближені до експлікації 

релігійно-духовних пошуків Б.Паскаля. Звичайно, ця проблематика розвивається і у 

філософії ХХ ст., приміром у екзистенційно-персоналістській системі М.Бердяєва. За 

коментуванням А.Бичко, відбувається продовження традиції, «започаткованої в сократизмі, 

обґрунтованої в Блеза Паскаля, розробленої Григорієм Сковородою і завершено 

сформульованою у «філософії серця» Памфіла Юркевича про могутність саме «сердечного» 

(екзистенційного) світобачення» [3, с. 149].  

Висновки. У результаті проведеного дослідження ми можемо зробити висновки, що 

одним з найвагоміших чинників становлення релігійного світогляду Б.Паскаля стали 

суперечки з антиясеністськи налаштованими ієзуїтами, унаслідок чого він, перебуваючи у 

пошуках достовірних аргументів дистанціювання його та громади Пор-рояля від низки 

вчень протестантської ортодоксії, ґрунтовно ознайомився і осмислив стрижневі засади 

християнського віровчення. Співставлення поглядів Р.Декарта і Б.Паскаля уможливило 

виявити особливості продовження контроверзи його пошуків до ірраціональних домінант. 

Порівняльний аналіз християнських поглядів французького мислителя і ортодоксальної 

протестантської теології виявив не лише їх розбіжності, а й спільні точки дотику, зокрема 

прихильності до окремих вчень Августина, приміром розуміння свободи волі як Божої 

благодаті тощо та причетності М.Лютера, Ж.Кальвіна, Б.Паскаля до започаткування нової 

парадигми віри, апелюванні до особистості та особистісної віри, а загалом до акцентуації 

екзистенційно-персоналістичного досвіду як тривання духовних інтенцій французького 

мислителя. На нашу думку, найважливішою квінтесенцією формування релігійного 

світогляду Б.Паскаля стала його рефлексія «інтуїції серця» насамперед як особистісного 

переживання світу. 
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Larysa Stasyuk 

Formation of Blaise Pascal’s religious worldview: 

existential and personalistics intentions 

 

The attention is paid to the sources of formation of B. Pascal’s philosophical thinking and to the 

nature of his religious and spiritual worldview evolution. It is pointed out that correction of his world 

sensation is based on irrationalistic Jansenism experiences. Detection of fragmented commonalities 

and significant differences between attitudes of B. Pascal and R. Descartes enabled to track the 

peculiarity of derivation of B. Pascal’s ideas from traditional rationalist trends of European 

philosophy. Based on comparative analysis of the teachings of French philosopher and Protestant 

orthodoxy representatives the essence of the philosopher’s existential and personalistics intentions 

making his worldview to be particular spiritual formation is defined. There are discussed peculiarities 

of continued Pascal's tradition of "heart philosophy" in which his "intuition of heart" appeared as an 

original source, a forerunner of irrational and intuitionist beginning in the system of existentialist and 

personalistics direction of modern philosophy and an approval of his religious worldview. 

Keywords: Rationalism, irrationalism, existential and personalistics intentions, Protestant 

orthodoxy, "intuition of heart", Jansenism. 

 

Лариса Стасюк 

Формирование религиозного мировоззрения Блеза Паскаля:  

екзистенцийно-персоналистские интенции 

 

Рассматриваются источники становления философского мышления и сущность 

религиозно-духовной эволюции мировоззрения Б.Паскаля. Отмечается, что корректировка его 

мироощущения обусловлена иррационалистичным опытом янсенизма. Выявление 

фрагментарных тотожностей и существенных расхождений в позициях Б.Паскаля и 

Р.Декарта сделало возможным отслеживание специфики ответвления идей Б.Паскаля от 

традиционной тенденции рационализма европейской философии. На основе сравнительного 

анализа учений французского мыслителя и протестантской ортодоксии выясняется 

сущность екзистенцийно-персоналистских стремлений философа, которые упорядочивают 

его мировосприятие. Анализируются особенности продолжения Б.Паскалем традиции 

«философии сердца», в которой его «интуиция сердца» предстала предтечей иррационально 

интуитивистского начала в системе екзистенцийно-персоналистского направления 

современной философии и утверждением его религиозного миропонимания. 

Ключевые слова: рационализм, иррационализм, екзистенцийно-персоналистские 

интенции, протестантская ортодоксия, «интуиция сердца», янсенизм. 
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ТЕОСОФСКИЕ «ПЕРЕЛИВЫ» ИДЕИ РЕИНКАРНАЦИИ,  

ИЛИ У КРАЯ ЭВОЛЮЦИИ «АВАТАРА» 

 

В ходе исследовательской разведки проводится осмысление идеи реинкаранции в 

контексте теософских воззрений А. Безант. Установлено, что тема перевоплощения 

пронизывает картину мира автора, врастает в тканевую структуру универсума, 

выступает его атрибутом. В сознании теософа пульсируют смысловые уровни термина 

«реинкарнация» и, в частности, два вектора его разворачивания, эпицентром которого 

выступает человек в значении божественных воплощений и эволюции души. Определено, 

что учение А. Безант продолжает в латентном виде западноевропейскую ветвь развития 

идеи реинкарнации, ведущую своё начало от древнеегипетской цивилизации, Платона. 

Ключевые слова: реинкарнация, перевоплощение, душа, идея, смыслы, эволюция, теософия. 

 

Актуальность. На всех этапах эволюции человеческих сообществ остро стояла проблема 

конструирования, сохранения духовных оснований социокультурных реалий, остаётся она 

актуальной и теперь. В поисках фундаментальных основ бытия находились мыслители, учёные, 

философы. С целью отстраивания первых передовые умы всех времён обращались к опыту 

предыдущих поколений, в ходе освоения которого перед глазами потомков проходили стройные 

ряды истории, шествия её ярких представителей, оставивших свой след, вклад в поучительные 

«накопления», сокровищницу духовной культуры. Великие люди приходили каждый раз с 

высокой целью не дать «упасть» стремительно скатывающимся вниз современным им 

сообществам, «приподнимая» культуру, они указывали на необозримые горизонты универсума, 

выстраивали новую систему координат духовного обновления. Соответственно, «реанимация» 

понимания человеком отсутствия пределов повседневных реалий мира, необозримость их 

горизонтов способна вернуть его к вечному «Я» в себе, в нетленную обитель души, натолкнуть 

на новые взлёты его мысли. В различные времена в качестве социокультурной основы 

выступали учения мистической, религиозной направленности, теософские течения, в эпицентре 

кружений которых открывался глубокий, непроходящий смысл духовных прозрений, 

отпечатанный в идеях и ценностях культур. 

Опыт поколений во всём многообразии его разновекторно-направленных учений, течений и 

школ невозможно переоценить. По мнению специалистов, любое игнорирование и отрицание 

засвидетельствованной веками мудрости устанавливает границы развития, тормозит науку, 

культуру. Чтобы быть современной, наука не должна быть скованной, но открытой, 

доброжелательной ко всему, что несёт прогресс, созидание, расцвет. В связи с этим 

необходимо возобновить, поместить в фокус внимания её представителей проблему выявления 

сакральных истин (мистических, религиозных идей), разбросанных в ландшафте истории. На 

наш взгляд, «снятие» с них пыли веков, рассеивание в человеческом сознании туманных и 

расплывчатых очертаний в их толкованиях и представлениях позволит пробудить дремлющее 

сознание человеческого духа. 

Соответственно, многовековой опыт человеческой истории открывает путь для извлечения 

сакральных истин, возможности вспомнить забытое, переосмыслить, усвоить и применить 

полезные находки эпох. Важно раскрыть внутреннее содержание религиозных, мистических 

идей, которые утратили свой первоначальный вид по различным причинам социокультурного 

плана: «закрытости», суеверий, коннотационных напластований, нежелания видеть истинный 

смысл и основания их бытия. Теософы прошлого отмечали, что великие мировые религии имеют 

много общих религиозных, этических и философских идей, которые мисты всех веков получали 

из единого божественного источника. Путём сравнительной мифологии теософская мысль 

установила, что к каким бы источникам, учениям, священным текстам, разбросанным по 
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различным территориям, затерянным в самых дальних уголках земного шара, не обращался 

ищущий ум: археологическим «отпечаткам» древних цивилизаций, Священным Писаниям мира 

(Египта, Мексики), повсюду он находит сходство религиозных, нравственных учений, 

запечатлённых в символике и обрядах [2, с. 13]. В связи с этим невозможно не согласиться с 

мнением А. Безант о том, что нужно искать мысль, а не форму, видеть идею, а не ярлык. Нужно 

искать «зерно», мыслеформу, стоящую за фразой [1]. Идеи универсальны, идентичны, в отличие 

от форм, словесных оболочек, которые ограничивают, устанавливают пределы первым. 

В соответствии со сказанным, нашей целью выступает осмысление идеи реинкарнации, 

отслеживание модусов её существования, трансформаций, которые она претерпевала в 

теософских воззрениях и, в частности, в мистическом умосозерцании А. Безант. 

Степень разработанности проблемы. Учение о перевоплощении встречалось во всех 

уголках земного шара, в пространстве европейских писаний («Книге Мёртвых», «Каббале» и 

т. д.). Тема реинкарнации была вплетена в представления орфиков, гностиков, ранних христиан, 

у Климента Александрийского, Оригена (в виде идеи предсуществования душ), в средневековой 

схоластике. Идея реинкарнации нашла своё выражение в мистических, оккультных, теософских 

доктринах Парацельса, Я. Бёме, Э. Сведенборга, Э. Леви, Е.П. Блаватской, А. Безант, 

М. Ладыженского, Р. Штейнера и др. 

Изложение материала. Глубинное погружение в содержание текстов А. Безант, попытка 

«вхождения» в ритмы её сознания приводят нас к выводу о том, что тема перевоплощения звучит 

единой оркестровой партией в вихреобразных кружениях мысли автора по горизонтам 

универсума. В недрах теософского мышления запечатлены смысловые уровни идеи 

реинкарнации, которые презентуют многовекторность её тембровых переливов, представления о 

тканевой структуре Вселенной. Если в предыдущих учениях теософской направленности 

доктрина метемпсихоза проявляла поодинокие, порой еле уловимые, латентные формы своего 

существования и, в частности, у Я. Бёме и Э. Сведенборга, а обнаружение зон её скопления 

требовало особых, коннотационных прочтений, применение специальных «линз» для её 

разглядывания, то вся система мироздания, вихреобразно кружащая вокруг человека в 

воззрениях А. Безант, выстраивается на единой основе – идее реинкарнации. Иными словами, 

вся многоступенчатая лестница эволюции в соответствующей теории мыслителя выстраивается 

на законе перевоплощения, который составляет её основу, «скелет», запускающий «изнутри» 

всю мирсистему космического пространства и уровни его бытия. Начиная от появления первых 

признаков, видов жизни на планете Земля, которые подпадают под принцип реинкарнации, и 

вплоть до высшей формы жизни человека, мыслимой как модус существования, с помощью 

которого становится возможной эволюция его духа. В сознании миста духовное бытие личности, 

её развитие зафиксировано как потенциальное, «свёрнуто-идеальное». Любой человек, по 

мнению А. Безант, в состоянии совершить «скачок» в совершенствовании, достичь 

сверхидеального уровня, зеркально отражённого в представлениях автора о цепи божественных 

воплощений, о видах аватар. Как следствие, идея реинкарнации обретает смысловой объём в 

срезе выведенной типологии последних. Иными словами, XIX век презентовал свою модель 

учения о перевоплощении, а именно эволюционистско-окрашенную, реконструкция которой 

представляет особый интерес для данного исследования. 

С целью привнесения ясности в логику дальнейших рассуждений пунктирно обозначим 

траектории развёртывания анализируемой темы, расходящиеся кругами от эпицентра вращения 

наших мыслей и, в частности, ранее установленных смыслов термина «реинкарнация» 

(воплощение), которое понимается: 

1) как способность некоей субстанции отделяться после смерти прежнего тела и вселяться в 

новое; как способность богов, духов, святых к облачению в плоть; 

2) как процесс перехода (продвижения, переселения, движения «насквозь») души в телесную 

оболочку, осмысливаемый как текущий (включая эволюционный аспект), завершённый, а также 

указывающий на обратный процесс «назад в тело». 

Кроме того, в предыдущих разведках нами был установлен герменевтический круг концептов, 

входящих в состав идеи реинкаранции, составляющих единый синонимичный ряд: воплощение, 
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предсуществование, перевоплощение, воскресение, возрождение. А также проявлена её античная 

(западноевропейская) ветвь эволюции, ведущая своё начало от древних пластов человеческой 

цивилизации – древнеегипетской [5]. 

Итак, с целью реконструкции теософской модели учения о реинкарнации обозначим 

основные пути в её достижении. С одной стороны, проанализируем терминологический 

аппарат, используемый данной традицией в его соотношении со смысловыми измерениями 

концепта «реинкарнация» (выше обозначенными, расцвет которых припал на античную эпоху). 

Другой траекторией в познании теософско-окрашенной доктрины реинкарнации будет 

выступать освещение буддистской модели темы перевоплощения, плавно перетекающую в 

третью линию разворота нашей темы и, в частности, в сравнительный анализ запечатлённых в 

сознании теософов концептов, смыслов (связанных с темой перевоплощения), с исторически 

сложившимися моделями реинкарнации: в латентном виде –западноевропейской и чётко 

обозначенной – восточной. С целью выявления особенностей, различий или точек совпадения 

между последними. 

В контексте освещения первого подхода путём сравнительного анализа обозначим 

терминологические акценты, словоформы, которые зеркально отражают основные мотивы, 

контуры темы реинкарнации в ландшафте теософских взглядов Е.П. Блаватской и А. Безант. 

В границах и пределах последних мы сталкиваемся с такими словесными оболочками, 

относящимися к смысловым уровням идеи реинкарнации как: «перевоплощение», «аватара», 

«предсуществование». При первом их попадании в фокус нашего внимания приходит мысль 

о том, что спектры феномена реинкарнации представлены в виде различных языковых форм, 

имеющих отличные корни социокультурного происхождения. Это наталкивает на 

прояснение вопроса о возможном синтезе, смешении в сознании теософов двух традиций 

(западноевропейской и восточной). С целью его прояснения рассмотрим круг 

актуализированных теософским течением концептов, этимологически, содержательно 

связанных с доктриной реинкарнации. 

В теософском словаре термин «аватара» (санскрит) эксплицируется как божественное 

воплощение, нисхождение бога, высшего Существа, которое в ходе индивидуальной эволюции 

усовершенствовалось в обычном теле физической реальности, вышло за пределы 

Необходимости перевоплощений [3, с. 22]. А. Безант расширяет смысловые горизонты данного 

термина. Она указывает, что слово «аватар» происходит от корня «три» в значении «проходить». 

К нему добавляется приставка «ара». В итоге данный термин передаёт идею нисхождения «это 

тот, кто спускается» свыше, т. е. мыслится как процесс перехода духовной субстанции в тело. 

Следующую форму бытия идеи реинкарнации, запечатлённую в теософском сознании 

представляет термин «метемпсихоз» (греч.), который в теософском словаре эксплицируется в 

неполном объёме как переход души от одной ступени развития к другой [5]. Данное слово, 

настаивает Е.П. Блаватская, необходимо относить и применять исключительно к животным. 

Развивая эту мысль она отмечает: «Существует каббалистическая аксиома – камень становится 

растением, растение – животным, животное – человеком, человек – духом, а дух – богом» [3, 

с. 286-287]. Иными словами, смысловая сторона понятия «метемпсихоз» сводится автором к 

одной из траекторий его понимания, а именно эволюционной теории бытия. 

Дополнительную грань анализируемой нами идеи представляет концепт «перевоплощение», 

который Е.П. Блаватская транслирует как всемирное учение, в которое верили Иисус и апостолы, 

у египтян звучащее как «воскресение», эксплицируется как то, что душа или Эго человека 

периодически облекается в плоть [3, с. 341-342]. Ещё один вектор разворота темы реинкарнации 

в теософской литературе представлен словом «предсуществование» – этот термин 

содержательно указывает на то, что мы жили прежде. Е. П. Блаватская его отождествляет со 

словом «перевоплощение» (как предшествующей форме первого). Раскрывая смысловую 

сторону доктрины перевоплощения автор отмечает, что согласно этому учению душа 

бессмертна, а после разрушения физической оболочки входит в другое тело. В канву значений 

данного слова автор вплетает также идею оборотов колеса перевоплощений, которое давало 

возможность развития «оставленному в небрежении или во зло употреблённому рассудку или 
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чувству» с целью постепенного изживания зла [3, с. 358-359]. Из представленного спектра слов и 

их значений в контексте их сравнительного анализа, в том числе и со смысловыми уровнями 

концепта «реинкарнация», можно сделать вывод: 

1) Концепт «реинкарнация», получивший широкое смысловое развитие и наполнение в 

античную эпоху в умах наиболее ярких представителей, «отпечатывается» в теософской мысли, 

заимствуется, представлен в его первоначально-эволюционных словоформах 

западноевропейской традиции: перевоплощение, предсуществование, метемпсихоз. 

Исторические корни последних уходят вглубь древнеегипетской цивилизации, античного мира. 

2) Содержание идеи реинкарнации рассыпается, дробится на представленные выше 

смысловые фрагменты, которые иллюстрируют калейдоскоп поодиноких её значений и, в 

частности, словесная оболочка понятия «аватара» актуализирует одну из вышеуказанных граней 

концепта «реинкарнация» и, в частности, содержит сведения о божественных воплощениях; 

мыслится как нисхождение свыше. Это значение также соотносится с коннотацией слова 

«реинкарнация», понимаемого как процесс перехода души в телесную оболочку. 

Таким образом, представленные в словаре термины, с одной стороны, по своей сути есть 

разрозненные коннотационые части смыслового «пучка», эволюционно оформившегося в лоне 

античной культуры термина «реинкарнация». С другой стороны, их принадлежность к разным 

традициям указывает на возможный их синтез и преломление в теософском сознании авторов. 

В отношении разворачивания следующего, ранее намеченного, вектора развития 

анализируемой темы и, в частности, освещения буддийской модели идеи реинкарнации 

обратимся к Н.О. Лосскому [7]. Он пишет, что исследования русского учённого О.О. Розенберга 

свидетельствуют о том, что сущность буддийской теории перевоплощения не имеет ничего 

общего с учениями подобной направленности. В своих работах авторитетный исследователь 

буддизма О.О. Розенберг раскрывает универсальные схемы, характерные для учений буддистов 

всех направлений в контексте теории перевоплощения. В эпицентре его внимания находились 

философские теории, которые развёртывались представителями указанной традиции сквозь 

призму представлений о потоке индивидуального сознания. Так, автор отмечает, что в 

философии буддизма человеческая личность рассматривалась в целостности её переживаний со 

стороны «внешнего» и «внутреннего» мира как совокупность ежемгновенно сменяющихся 

комбинаций потока мгновенных элементов. Исследователь подчёркивает, что в такой картине 

мира нет ничего постоянного ни человеческого «Я», ни солнца, ни других проявлений 

объективной реальности. Существует лишь вихрь элементов, сложенных определённым 

закономерным порядком, в результате кружений которых появляется сложное образование 

«человек», мыслимый как переживающий психическую жизнь вне дифференциации на «Я» и 

предмет. Под таким углом зрения, отмечает О.О. Розенберг, человек вписан в туманные 

перспективы необходимости, состоящей из единой цепи явлений, на которые он не имеет 

влияния, а, значит, в данной системе происходит утрата идеи свободы, которая превалирует в 

античной модели реинкарнации (Платон). Кроме того, в философии буддизма, в отличии от 

доктрины реинкарнации, отрицается индивидуальное бессмертие. Единственным намёком на её 

существование в данной культуре были еле уловимые народные верования, в пространстве 

которых сохранялись поодинокие мотивы, представления о переселении душ, выпавшее за 

пределы религиозно-философской мысли. Рассматривая особенности последней, необходимо 

учитывать «сдвиг» в понимании идеи реинкарнации на её территории и, в частности, то, что в 

сознании представителей философских течений буддизма «переход» совершает из одного тела в 

другое (или из одного мира в другой) не какая-либо душа, а определённый, один и тот же 

внеопытный комплекс «дарм», проявляющийся как одна «личность-иллюзия». По истечении 

определённого времени в другом воплощении он появляется в различных своих модификациях, 

в виде другой, третьей и так до бесконечности личностях. О.О. Розенберг уточняет, что 

происходит не трансмиграция, т. е. не перерождение (переход души), а трансформация 

комплекса «дарм» (или «дхармы» «энергоносителя» определённого элемента), т. е. 

перегруппировка элементов-субстратов, в результате которых каждый раз появляются разные 

индивидуальности, связанные между собой, влияющие на последующую форму своего бытия [7, 
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с. 103-104]. Данные модифицированные варианты, туманные представления о перевоплощении 

выталкивают на поверхность, точнее «воскрешают» в памяти, образы платоновского учения о 

душе и её качествах, которые актуализируются в разных воплощениях при сохранении её центра, 

бессмертного источника – души. В первом случае мы видим «набор», калейдоскоп свойств, 

актуализирующих отличные воплощения. В крайнем варианте темы перевоплощения, качества 

мыслятся как атрибуты, соавторы единого «ядра» души. Соответственно, различные картины 

мира презентуют кардинально отличные, разнополюсные модели реинкарнации. Исходя из 

исследований О.О. Розенберга, можно сделать вывод, что доктрина реинкарнации (как 

перевоплощение души), т. е. в её «чистом» виде, получает своё развитие и оформление в лоне 

античной мысли, культуры. Именно платоновские мотивы, идеи получают фиксацию в 

теософской картине мироздания. 

Мы не случайно вкратце описали характерные черты буддийской модели теории 

перевоплощения. Фиксируя в уме и удерживая её в сознании, необходимо провести 

сравнительный анализ восточной доктрины идеи реинкарнации с той, которая получила своё 

оформление в воззрениях теософов. 

Итак, прежде, приступим к реконструкции теософской системы учения реинкарнации 

А. Безант. Вся эволюция материи и духа направлена и вращается в вихреобразных кружениях 

мысли автора вокруг единственной её оси координат и цели – человека (как феномена духовно-

телесного). По текстам автора сквозным пунктиром проходит мотив развития, который начинает 

своё шествие от глубинных пластов древних цивилизаций, «проходит» по тропам истории, 

«сворачивается» в клубок, эпицентром которого выступает человеческая форма бытия, которая 

разворачивается и сворачивается как свиток в идее духовного совершенствования каждого 

отдельно взятого индивида и человечества в целом. 

Тему эволюции, зиждущейся на доктрине реинкарнации, автор обосновывает с позиции 

одного из основополагающих принципов жизни – развития, роста. Автор отмечает, что 

последний традиционно мыслится как принадлежащий научной сфере, но в равной степени он 

«работает» и в отношении качеств человека (ума и нравственности). Именно этот принцип 

выдвигает и поясняет различия в отличных степенях развития людей. По мнению А. Безант, 

применяя данное положение, возможно понять не только всю историю становления 

человечества, проявление тех или иных эволюционных форм жизни, но и духовные уровни 

развития людей. В сознании автора любой прогресс связан с ростом, – это закон жизни, который 

не зависит от векторной направленности мира физического или духовного. На протяжении 

истории синхронно с развёртыванием и расширением идеи раскрытия бессмертного начала в 

человеке физическая форма во всех её видах проявления совершенствовалась и утончалась [2, 

c. 18]. Теософ призывает признать эволюцию не только форм, но и духа. По её мнению, если мы 

признаём прогресс, то в картину бытия монтируется и принцип перевоплощения, которую автор 

проводит сквозным пунктиром, презентует как учение об эволюции души [4]. 

Последняя в представлениях А. Безант рассматривается как частица жизни Бога – это зерно, 

семя, зародыш духа, который нисходя в форму, одушевляет её. В своей целостности она 

приходит, нисходит в мир материи с определённым «пучком» божественных возможностей и 

сил, тех потенций, которые в процессе их разворачивания «по сю» сторону бытия позволят 

обрести бесценный опыт и рост на пути к её совершенствованию, восхождению по ступеням 

эволюции. Её путеводной звездой выступает призыв быть совершенными как Отец Небесный. 

Задача человеческого духа, совершающего путешествия по всем звеньям своих воплощений на 

Земле, – собрать «сокровища» опыта, который в промежутках между жизнью физической и 

духовной претерпевает трансформации, перерабатывается в невидимых, духовных мирах. После 

переработки опыт сливается с самой сутью души, переходит в разряд её качеств, открывает путь 

к следующему воплощению, т. е. дух возвращается в мир эмпирического бытия. Развивая 

подобные мысли, автор отмечает, что каждый раз, когда душа нисходит на Землю, её «ядро» 

возвращается с душевной оболочкой, собранной воедино и сотканной из предыдущего опыта. 

Врождённые идеи ребёнка – суть результат опыта его земного воплощения, тех усвоенных 

уроков, которые каждому преподносит жизнь. Вновь прибывшие души начинают свой 
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жизненный путь с той ступени своего развития, которую они достигли в крайней инкарнации. 

В такой способ преодолевая «развилки и тупики» существования, проходя ступень за 

ступенью, душа продвигается по лестнице эволюции. Крайние пределы которой в сознании, 

удваиваясь, накладываются. С одной стороны, ведут своё начало от самых нижних форм 

жизни. С другой стороны, человеческая организация предполагает свою стратификацию и, в 

частности, уровни существования, социальные роли души: в образе человека-дикаря, героя. 

Находясь в процессе своего восхождения по ступеням бытия, путём духовного роста она 

достигает «пика» своего взлёта – идеала святого и благороднейшего ума или гения своей эпохи 

[4]. Автор отмечает, что если есть феномен индивидуального гения, то велика вероятность 

каждого создания Земли достичь высот его ума и добродетели. В ходе истории гении 

проявлялись как гении чистого интеллекта или добродетели не зависимо от физической 

организации. По мнению А. Безант, идеал человеческого совершенства не возможно относить 

к одной единственной жизни, в течение которой каждый «микрокосм» мироздания не только 

может не успеть по временным параметрам его достичь, но и при наличии последнего 

критерия, в полной мере актуализировать и реализовать всё многообразие духовных потенций, 

качеств. Важно понимать, отмечает автор, что любое усилие, божественный порыв, в котором 

«Я» человека устремлено к Богу, исполненный труд, результат – всё это урожай, который 

будет собран садовником, а созданные и культивированные духовные качества мы сможем 

применить по отношению к людям и Богу. Возвращение на планету Земля будет происходить 

до тех пор, пока человек не усвоит все уроки жизни [4]. 

Выстраивая теорию перевоплощения, А. Безант подключает к идее развития качеств души 

человека этическое измерение. К последнему она относит опыт благородных поступков, 

отречений, самопожертвований, накопленных в предыдущих реинкарнациях. В сознании автора 

«пульсирует» идея о роли самопожертвования, которое отпечатывается в характере души и даёт 

толчок новой силе и жизни. Проявляясь в каждом новом воплощении, добродетели продвигают 

душу по лестнице эволюции всё выше и выше. Например, «души матерей», основание которых 

уходит своими корнями в самопожертвование, возвращаются в земное существование с целью 

дать счастье и благословение миру. Кроме нравственных основ и ума, к признакам роста автор 

причисляет те или иные проявления характера, инстинкты, интеллект, т. е. качества человека, все 

линии которых замыкаются на опыте прошлых воплощений, содержат разницу душевного 

возраста. В связи с этим уместно провести мост к социальной теории И. Кона и, в частности, 

выстроенные нами на её основе размышления о возрастах жизни человека. Вкратце её 

положения сводятся к тому, что развитие, реальный возраст последнего трудно уловим и не 

определяется сугубо временными отрезками жизни, которые являются относительными. Человек 

может быть более развитым в определённом отношении (психическом, интеллектуальном, 

физиологическом, нравственном) и менее в другом. Например, в интеллектуальном плане 

ребёнок может превосходить взрослого, а психический уровень пожилого человека может 

соответствовать детскому возрасту. Иными словами, границы этапов жизни (детство, юность, 

зрелость, старость) носят ускользающий характер: ребёнок может вести себя как взрослый, а 

взрослый находиться в детском состоянии всю жизнь [8]. Эта теория в латентном виде, со 

смещёнными акцентами продолжает представления А. Безант о душе как носителе 

индивидуальных качеств, «возраст» которых, или ступень развития у каждого разная. Таким 

образом, мысли автора вращаются вокруг понятия «душевного возраста». В качестве его 

критериев выдвигаются ум, инстинкт, интеллект, нравственность, самопожертвование, 

благородство. В описанных пассажах теософа сложно не разглядеть мотивы и акценты 

платоновских воззрений, его призыв к культивации качеств души, от которых зависит наша 

жизнь по обе стороны универсума [6]. 

Обозревая и приподнимая на поверхность смысловые уровни идеи реинкарнации, извлекая их 

из всех закоулков сознания автора, мы отслеживаем те прогрессы нарастаний, которые они 

претерпевают и, в частности, линию значений о воплощении богов, степень совершенства 

которых, по мнению автора, может достичь каждый. Тема развития души доведена до 

кульминационной точки её осуществления. Все линии жизненного опыта людей А. Безант 
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замыкаются на идее богочеловека, на открытой, дарованной свыше для всех, возможности стать 

в последующем воплощении аватаром, обладающим высшими божественными ценностями, 

максимальной степенью совершенства во вселенских масштабах. Развивая эти мысли, автор 

перебрасывает мост, смысловые лучи к образу Христа, который она универсализирует, 

рассматривает как идеал, встречающийся во всех религиях мира. Именно в нём смыкается смысл 

и цель всего человечества. Автор презентует два пути понимания слова «Христос». Существует 

мистический Христос, сокрытый в каждом из нас, и есть истинный Христос (Богочеловек). 

Первый в сознании автора отражает крайнюю эволюцию, которую достигают люди в своём 

развитии, как свершившийся идеал, т. к. все, по сути, дети Бога, и по этой причине они могут 

возвыситься до высшего уровня нравственности, законности, когда сокровищница нашей души 

до краёв заполнена сверхчеловеческими качествами и ценностями. В своих размышлениях 

автор смещает акценты к мистическому Христу в осмыслении человеческой души. По 

окончании своей эволюции истинный Богочеловек, Христос, стал владыкой жизни и смерти, 

возвысился в акте самопожертвования, достиг высшего сверхнравственного уровня, с одной 

стороны, и преображённого сознания, с другой [2, с. 3]. Христос стал одним из спасителей 

мира, предопределил вектор развития для всех, кто встаёт на путь жизни и Учительства. В 

целом, отмечает А. Безант, миссия спасителей заключается в принятии на себя сил зла, их 

замена, культивация добра [2, с. 10]. 

Подводя черту, теософ дополняет, что души, достигшие самых высоких ступеней своего 

совершенствования, которые, взбираясь по всей цепи эволюции от минерала, камня, растения, 

животного, человека, дошли до высот развития, становятся в ряд аватаров, которые 

ниспосылаются для нужд человечества. Такой вид воплощения происходит, как правило, на 

изломе времён, кризисов, катастроф, которые пунктирно очерчивают контуры картины 

«опрокинутого» мира. А. Безант пишет, что аватары приходят с определённой целью, когда 

праведность и закон ослабевают, а неправедность и беззаконие правят, когда Земля взывает к 

Небесам, не выдерживает груза зла, а духи вопиют о спасении, обращаясь к Отцу. Когда воли 

людей конфликтуют, а силы, которые направлены на их удержание, не в состоянии ограничить 

человека в его бесчинствах и непокорности и под угрозой срыва оказывается прогресс, тогда 

появляются те, которые ведут человечество к прогрессу, защитники миров – аватары. В такой 

момент приходят они для защиты добра и уничтожения зла [1]. Их приход также обусловлен 

необходимостью развития человеческой цивилизации, когда великому колесу эволюции должен 

быть дан толчок для нового витка, развития новой формы или типа жизни, которую 

поворачивает аватар, приводя в движение вечное колесо космоса, Вселенной [1]. 

И, наконец, тема божественных воплощений в мировоззрении А. Безант достигает 

кульминационной точки своего развития, кружит по спирали универсума, раскрывает 

мегауровень своего понимания, вырастает до Вселенских масштабов, когда Вселенную 

рассматривают и воспринимают как аватару Высшего. Такой ракурс, мотив идеи реинкарнации, 

нам встречался ранее в теософских взглядах Я. Бёме и Э. Сведенборга в лейтмотиве «Бог есть всё 

и всё есть Бог», в глубинных переливах мысли духовидцев о духовном мире как эпицентре, 

оболочкой которого выступает физическая ткань универсума. 

Итак, в ходе осуществления исследовательской разведки мы пришли к таким выводам. 

1. В теософском мышлении учение о реинкарнации представлено в терминологии двух 

традиций: античной (предсуществование, перевоплощение, метемпсихоз) и восточной 

(аватара). Установлено, что теософская модель реинкарнации представляет собой 

«перекрёсток» идей, мыслесхем со смещением в смысловом отношении в сторону 

западноевропейской линии представлений о ней (Платона и его последователей) 

кардинально отличается от её будийско-философского варианта, оставляющего за бортом 

существования ключевые идеи: жизни души, её бессмертия, свободы выбора судьбы, 

развития, которые имеют принципиальное значение для теории реинкарнации. 

2. Посредством компаративной ретроспективы установлено, что теософия А. Безант путём 

синтеза идей, запечатлённых в смысловых уровнях концепта «реинкарнации», презентует её 

эволюционистскую модель. Пронзив «горизонталь» и «вертикаль» универсума, тема 
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перевоплощения вросла в тканевую структуру мироздания, мыслится как атрибут 

существования вечно живого организма Вселенной. 

3. Исследовательская разведка подтверждает нашу мысль о том, что идея реинкарнации ведёт 

свою индивидуальную, автономную траекторию развития в лоне западноевропейского мира с 

самых дальних и глубоких его пластов вплоть до времён современных теософам. 

4. Установлено, что идея реинкарнации презентуется в «разобранном» виде, а именно 

расширенное развитие получают отдельные смысловые её уровни, облачающиеся в словесные 

оболочки различных традиций и, в частности, сквозным пунктиром проходит два основных 

мотива – тема божественных воплощений, раскрывающаяся сквозь призму идеи эволюции 

человеческого духа. А. Безант акцентирует внимание на душе человека как «гражданине» двух 

миров, имеющего своим источником духовные основания. Человек «внутренний» есть сосуд, 

божественная искра, которая путём эволюции «здесь и теперь» производит процесс 

самораскрытия, развёртывания и накопления добродетельных качеств души, посредством 

которых ему открываются божественные перспективы существования, высоты небесного бытия 

и, как следствие, достижение уровня аватара. Автор вводит понятие «возрасты души», 

смысловая сторона которого основывается и развёртывается сквозь призму комплекса 

добродетельных качеств души (уровень умственного развития, нравственности, инстинктов, 

интеллекта, законности, самопожертвования и т. п.). Последние «отбрасывают», возвращают нас 

к платоновским представлениям о душе и её качествах. 

Таким образом, траектории идеи «реинкарнации», смысловые уровни её понимания 

укоренены в недрах теософского мышления А. Безант. В целом в сознании автора происходит 

пульсация платоновских, античных коннотаций термина «реинкарнация», за пределами которого 

оказываются буддийские основания данной темы. 
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Lilia Kompaniets 

Theosophical "spillover" ideas reincarnation, or on the edge evolution "Avatar" 

 

During the research conducted reconnaissance understanding reincarnation ideas in the 

context of Annie Bezant Theosophical beliefs. It is established that the theme of reincarnation 

worldview permeates the author's tissue grows into the structure of the universe, its advocates 

attribute. In the minds of theosophy pulse levels of meaning of the term «reincarnation» and, in 

particular, two vectors it is the epicenter of the unfolding of human beings were: the meaning of 

the divine incarnations and soul evolution. It was determined that the doctrine of Annie Besant 

continues in a latent form of the Western European branch of the leading ideas of reincarnation 

originated from the ancient Egyptian civilization, Plato. 

Keywords: reincarnation, reincarnation, soul, idea, meanings, evolution, theosophy. 
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Лілія Компанієць 

Теософські «переливи» ідеї реінкарнації, або на межі еволюції «Аватара» 

 

У ході дослідницької розвідки проводиться осмислення ідеї реінкаранції в контексті 

теософських поглядів А. Безант. Встановлено, що тема перевтілення пронизує картину 

світу автора, вростає в тканинну структуру універсуму, виступає його атрибутом. У 

свідомості теософа пульсують смислові рівні терміна «реінкарнація» і, зокрема, два 

вектори його розгортання, епіцентром якого виступає людина у значенні божественних 

втілень і еволюції душі. Визначено, що вчення А. Безант продовжує в латентному вигляді 

західноєвропейську гілку розвитку ідеї реінкарнації, яка бере свій початок від 

давньоєгипетської цивілізації, Платона. 

Ключові слова: реінкарнація, перевтілення, душа, ідея, смисли, еволюція, теософія. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»: 

УХВАЛЕННЯ ТА ІНОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ 

 

Здійснено аналіз чинної редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», котрий є базовим нормативно-правовим актом, що регулює відносини між 

державою та релігійними організаціями в Україні. Розглянуто відповідну законодавчу 

роботу Парламенту України щодо його прийняття. Надано компаративний аналіз його 

основних положень із актами радянського законодавства даної сфери.  

Ключові слова: свобода совісті та віросповідання, законотворча та законодавча робота, 

державно-релігійні відносини, релігійні організації. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» було ухвалено в період демократичних державних перетворень, а саме після 

прийняття «Декларації про державний суверенітет України» (16 липня 1990 р.) та до 

проголошення «Акту незалежності України» (24 серпня 1991 р.). 

Першопочатково даний нормативно-правовий акт мав назву – Закон Української РСР «Про 

свободу совісті та релігійні організації», який було прийнято 23 квітня 1991 р. Верховною Радою 

Української Радянської Соціалістичної Республіки XII скликання. Зазначимо, що прийняття 

даного закону стало відповідним відображенням процесів у релігійному середовищі України. 

Актуальним у даному контексті постає питання щодо вивчення досвіду законотворчої діяльності 

у сфері державно-конфесійних відносин Верховної Ради Української РСР вищевказаного 

скликання напередодні прийняття незалежності України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розгляд даної проблеми. 

Зазначимо, що питанням аналізу чинного ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» 

присвячено чимало наукових публікацій. Зокрема, дослідженням даного питання займалися такі 

українські релігієзнавці та експерти в сфері державно-конфесійних відносин, як: В.Бондаренко, 

М.Васін, В.Докаш, О.Заєць, В.Єленський, В.Клімов, А.Колодний, Ю.Решетніков, О.Саган, 

Л.Филипович та інші. У більшості своїй в публікаціях зазначених науковців розкриваються 

сучасні проблеми законодавчого регулювання державно-конфесійних відносин України. Однак 

потрібно наголосити на тому, що в публікаціях з релігієзнавчої тематики мало висвітленими є 

питання щодо процедури ухвалення ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», а також 

компаративний аналіз чинного закону з радянськими нормативно-правовими актами даної сфери. 
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Власне на розкритті даних питань зосереджена увага у даній статті.  

Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті полягає у дослідженні 

процесу прийняття базового Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та 

аналізу інноваційних правових норм у сфері відносин між державою і релігійними 

організаціями, відображених у вказаному нормативно-правовому акті. Для досягнення 

означеної мети необхідно виконати наступні завдання: дослідити парламентські законодавчі 

ініціативи 1991-го року щодо прийняття ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації»; 

здійснити компаративний аналіз правових норм чинного вищезазначеного закону з нормами 

права відповідних нормативно-правових актів радянської доби; визначити інноваційні 

принципи вміщені у ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» і з’ясувати запозичення з 

попередніх нормативно-правових актів даної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До прийняття Закону Української РСР «Про 

свободу совісті та релігійні організації» відносини держави і релігійних організацій в УРСР 

регулювалися «Положенням про релігійні об’єднання в Україні» від 1 листопада 1979 р.  

Необхідно відмітити, що наприкінці 80-х – на початку 90-х років чинне на той час, як 

республіканське, так і союзне законодавство у сфері державно-конфесійних відносин не 

влаштовувало релігійну спільноту та не відповідало реаліям тогодення і, відповідно, 

потребувало оновлення. 

У кінці 1990 та на початку 1991 р. законотворча робота ВР УРСР XII скликання у сфері 

державно-конфесійних відносин стосувалася проекту Закону УРСР «Про свободу совісті та 

релігійні організації». Необхідно зазначити, що відповідний вплив на інноваційний процес щодо 

законодавства у сфері державно-конфесійних відносин в УРСР здійснили союзні зміни в даному 

контексті наприкінці 80-х роках. Безпосередньо в основу українського законопроекту було взято 

текст Закону СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 1 жовтня 1990 р. 

Законопроект «Про свободу совісті та релігійні організації» було розглянуто ВР УРСР в 

двох читаннях, під час 27-ого та 28-ого засідань, які відбулися 21-22 березня та 39-ого, 40-

ого засідань – 23 квітня 1991 р.  

Перше читання законопроекту відбувалося 21 та 22 березня 1991 р. Початково законотворча 

робота над текстом проекту даного закону відбувалася у Раді у справах релігій при Раді Міністрів 

УРСР. Власне остаточний варіант проекту даного закону було розроблено у процесі законодавчої 

роботи ВР УРСР XII скликання. 

Друге читання законопроекту відбувалося за розширеною процедурою. Голосування 

проходило постатейно. В результаті проведених парламентських слухань, вищеокреслений 

законопроект було прийнято більшістю народних депутатів на 40-ому засіданні 3-ї сесії ВР УРСР 

XII скликання 23 квітня 1991 р. За прийняття законопроекту в цілому із 336 зареєстрованих в 

сесійній залі народних депутатів проголосувало 290 осіб. 

З прийняттям «Акту незалежності України» 24 серпня 1991 р. відбулося «створення 

самостійної української держави – України» [4], тому в подальшому в державі відбувається 

приведення як адміністративного апарату, так і законодавчої бази до нових реалій політичного 

устрою. Таким чином Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» отримав назву 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». 

Від часу прийняття закону (квітень 1991 р.) до початку 2014 р. до нього одинадцять раз було 

внесено, відповідними нормативно-правовими актами, певні зміни та доповнення, а саме у 

1992 р., 1993 р., 1995 р., 1996 р, 2003 р, 2009 р., 2012 р., 2014 р. Охарактеризуємо безпосередньо 

текст вказаного закону, акцентуючи увагу на принципово нових законодавчих положеннях (в 

порівнянні із радянськими) для релігійних організацій.  

Структура чинного ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» включає тридцять дві 

статті, які вміщено у шість розділів. Однак фактично в структурі чинного закону діє тридцять 

одна стаття, оскільки статтю 27 було виключено на підставі внесених змін відповідним 

нормативно-правовим актом від 16 січня 2003 р. В даній статті закону йшлося про трудові 

правовідносини громадян на підприємствах і в закладах релігійних організацій. Зокрема, основні 

ідеї вказаної статті було об’єднано із текстом статті 26 чинної редакції закону. 
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Зазначимо, що попередній радянський нормативно-правовий акт – Положення «Про релігійні 

об’єднання в Україні», який регулював відносини між державою та релігійними організаціями, в 

своїй структурі нараховував 53 статті (фактично 51), які були об’єднанні у чотири розділи. 

Якщо порівняти зазначені структури вказаних вище нормативно-правових актів, то 

можна побачити, що чинний ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» містить у 

собі меншу кількість статей, однак більшу кількість розділів. Якщо звернутися до обсягу 

тексту статей, то у переважній більшості вони набагато інформативніші, ніж у Положенні 

«Про релігійні об’єднання в Україні». 

Безпосередній компаративний аналіз змісту чинного ЗУ «Про свободу совісті та релігійні 

організації» і радянського Положення «Про релігійні об’єднання в Україні» показує безсумнівний 

прогрес та інновацію визначених у ньому відносин між державою і релігійними організаціями. 

В даному контексті необхідно підкреслити, що розроблення тексту даного закону не є 

виключною заслугою українського законотворця. Оскільки, як вже зазначалося вище, переважна 

більшість положень тексту чинного закону взято українськими законотворцями з тексту Закону 

СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації».  

Проаналізуємо нововведення, які фіксуються у ЗУ «Про свободу совісті та релігійні 

організації» і які, одночасно, запозичені з тексту союзного закону з аналогічною назвою. 

Перш за все ці нововведення зафіксовані у статтях 3 та 5 чинного Закону. В текстах даних 

статей зафіксовано основоположні принципи відносно: права на свободу совісті в Україні (ст. 3) 

та відносин між державою і релігійними організаціями в Україні. 

Зокрема, кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті; дане 

право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм 

вибором; свободу одноосібно чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію, або не 

сповідувати жодної; не допускається будь-яке примушування при визначенні 

громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії; 

батьки мають право виховувати своїх дітей, згідно власних переконань; обмеження свободи 

сповідування релігії підлягає обмеженню в разі необхідності охорони громадської безпеки 

та порядку, життя, здоров’я, прав і свобод інших громадян та інше [5]. 

Основоположні принципи відносин держави та релігійних організацій в Україні полягають у 

наступному: релігійні організації відокремлені від держави; держава не втручається у здійснювану 

в межах закону діяльність релігійних організацій; релігійні організації не виконують державних 

функцій; держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій; усі релігійні організації 

проголошуються рівними перед законом [5]. Норми зазначеної статті фіксують чіткі межі 

діяльності держави та релігійних організацій. Нововведенням у даному контексті є те, що держава 

визначає принцип не втручання у внутрішню діяльність релігійних організацій, що відбувалося в 

період радянської влади.  

Стаття 6 закону проголошує відокремлення державної системи освіти від релігійних 

організацій, в ній наголошується на світському характері освіти в Україні. Зазначимо, що в 

процесі обговорення чинного Закону на парламентських засіданнях у 1991 р. лунали пропозиції 

щодо закріплення на законодавчому рівні викладання «світського курсу релігії» [6, с. 53] на 

факультативній основі [6, с. 54-55; 7, с. 56], або як альтернативи цьому надання державних 

шкільних приміщень для проведення занять недільних шкіл релігійним організаціям у вільний від 

навчання час [8, с. 49]. Наведені пропозиції не були підтриманні більшістю народних депутатів. 

Однак уже в перші роки незалежності України питання щодо впровадження предметів духовно-

морального спрямування в державні загальноосвітні заклади України набуває своєї актуальності. 

Також норми чинного Закону, у порівнянні із нормами радянського законодавства, 

розширюють список видів релігійних організацій. Наприклад, у ст. 6 Положення «Про релігійні 

об’єднання в Українській РСР» визначено, що: «Релігійні об’єднання реєструються у вигляді 

релігійних громад або груп віруючих» [2]. У Статті 7 чинного Закону наводиться перелік видів 

релігійних організацій: «релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 

місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з 

вищезазначених релігійних організацій» [5]. 
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Подальшим нововведенням є право релігійних організації набувати статусу юридичної 

особи, що безпосередньо зафіксовано у п.1 ст. 13 Закону. Зазначимо, що до 2012 р. вказана 

стаття мала наступну редакцію: «Релігійна організація визнається юридичною особою з 

моменту реєстрації її статуту (положення)» [5]. Чинна редакція, після внесення змін 

Законом № 5461-VI від 16 жовтня 2012 р., є наступною: «Релігійна організація визнається 

юридичною особою з дня її державної реєстрації» [5].  

Безпосередньо статус юридичної особи в Україні мають не церкви чи релігійні 

організації в цілому, а окремі інституційні утворення тої чи іншої релігійної організації. 

Зазначимо, що при обговоренні законопроекту чинного Закону парламентарі виносили 

пропозиції щодо надання статусу юридичної особи релігійним організаціям як цілісній 

системі, а не їх окремим одиницям [7, с. 56, 64.]. Також відмітимо, що це питання 

періодично педалюється серед різних кіл громадськості в Україні. Однак зауважимо, що 

наразі не всі релігійні організації підтримують дану ініціативу. 

Наступне нововведення дає право релігійним організаціям на існування в Україні без 

повідомлення державних органів про його утворення. Зазначимо, що в ст. 7 Положення «Про 

релігійні об’єднання Української РСР» фіксувалося, що: «Релігійна громада або група 

віруючих можуть приступити до своєї діяльності лише після прийняття рішення про їх 

реєстрацію в установленому порядку» [2].  

Також нововведення чинного Закону набагато розширили права релігійних організацій та 

віруючих. Наприклад, релігійні організації отримали право щодо: заснування підприємств, які 

виробляють предмети культового призначення та випуску богослужбової літератури (п.3 ст. 22), 

підкреслено, що Закон закріплює це право виключно за релігійними організаціями; виготовлення, 

експорту, імпорту і розповсюдження предметів релігійного призначення (п. 2 ст.22); отримання, 

як у користування, так і у власність, на безоплатній основі, культові будівлі та майно, які 

знаходяться у державній власності (п. 2 ст. 17), причому на передачу культових будівель релігійні 

організації мають переважне право (п. 6 ст. 22); створення навчальних закладів та груп для 

надання релігійної освіти дітям та дорослим (п. 4 ст. 6); духовних навчальних закладів для 

підготовки священнослужителів (ст. 11); добродійних об’єднань (ст. 23); здійснення міжнародної 

діяльності, а саме: встановлення та підтримування міжнародних зв’язків, що включає підтримання 

контактів, виїзд за кордон для паломництва, направлення громадян за кордон для навчання в 

духовних навчальних закладах і приймати з цією метою іноземних громадян та інше (ст. 24); 

брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими 

об’єднаннями засоби масової інформації [5]. 

Також нововведення стосуються прав і діяльності священнослужителів. Останні з прийняттям 

чинного Закону безперешкодно можуть здійснювати культово-обрядову діяльність, яка 

регламентується внутрішніми настановами релігійних організацій. Зауважимо, що згідно норм 

радянського законодавства: «служителі культу можуть приступити до своєї діяльності після їх 

реєстрації в порядку, встановленому Радою в справах релігій при Раді Міністрів УРСР» [2]. 

Зокрема священнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях, зрівняні в 

правах щодо соціального забезпечення і страхування нарівні з працівниками державних 

установ і підприємств, а також на призначення і виплату пенсії на загальних підставах 

відповідно до чинного законодавства (ст. 28)  

Згідно норм чинного Закону військовослужбовцям надається право брати участь у 

богослужіннях (ст. 21). Зокрема в даному контексті актуальним постає питання щодо 

впровадження військового священства в Збройні Сили України. Розкриттю даного питання 

присвячено останній пункт монографічного дослідження. 

Також на слухачів духовних навчальних закладів поширюються пільги, якими користуються 

слухачі державних навчальних закладів в частині оподаткування, відстрочення проходження 

військової служби та включення часу навчання до трудового стажу (п.2 ст. 11).  

Безпосередніми інноваційними положеннями, котрі присутні у чинній редакції ЗУ «Про 

свободу совісті та релігійні організації», які належать пензлю українських законотворців є 

наступні положення. 
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По-перше, це питання, яке стосується таємниці сповіді. Воно сформульовано у п. 5 ст. 3 

Закону: «Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, одержаних 

ними при сповіді віруючих» [5]. Проголосивши зазначене, держава засвідчила свою повагу 

до внутрішніх настанов церкви. 

По-друге, це механізм нової реєстраційної процедури. Безпосереднім нововведенням 

реєстраційної процедури статутів (положень) релігійних громад є зменшення кількості осіб для їх 

створення. Згідно тексту чинного закону, їх має бути не менше десяти осіб, які досягли 

вісімнадцятирічного віку. Принципово новим є передбачення права релігійних організацій 

оскаржити в суді дії реєстраційного органу.  

Якщо звернутися до Положення «Про релігійні об’єднання в Україні» (від 1976 р. із 

внесеними змінами від 1990 р.), то мінімальна кількість осіб для створення релігійної 

громади дорівнювала двадцяти [3].  

Під час обговорення законопроекту у парламенті у 1991 р. вносилися пропозиції щодо 

збільшення кількості засновників до 20-30 осіб, але зменшення їх віку до шістнадцяти років 

[7, с. 67]. 

По-третє, це передбачення можливості припинення діяльності релігійної організації за 

рішенням суду у разі порушення останньою законодавства України (п.4 ст.16 чинного Закону). 

Наприклад, у радянський період існував інший механізм припинення діяльності релігійної 

організації, який носив формулювання щодо зняття з реєстрації релігійної організації. Виключне 

право на це мав державний орган, який здійснював реєстрацію. В статті 20 Положення «Про 

релігійні об’єднання в Української РСР» зазначається, що: «Рішення про зняття з реєстрації 

релігійного об’єднання приймається органом, що його зареєстрував» [2]. По суті, цією 

компетенцією одноосібно наділявся орган виконавчої влади. 

По-четверте, надання можливості релігійним організаціям одного конфесійного напряму 

почергово користуватися певною культовою спорудою (п. 3 ст. 17 Закону). Таке нововведення, на 

час прийняття Закону, було досить актуальним для України. Оскільки на кінець 80-х – початок 

90-х рр. XX ст. на території УРСР легально відновили свою діяльність Українська Греко-

Католицька Церква (у 1989 р.) та Українська автокефальна православна церква (у 1990 р.), які 

поповнили релігійну спільноту існуючих православних (Української православної церкви) та 

католицьких (Римо-Католицька Церква в Україні) церков в Україні. В зв’язку з чим у державі 

актуально-гостро постало питання щодо забезпечення вказаних вище, всіх без винятку, релігійних 

організацій культовими будівлями, оскільки спостерігалося збільшення інституційної мережі 

останніх і їх катастрофічної незабезпеченості культовими спорудами. Для вирішення даної 

проблеми як компромісний варіант, було прийнято рішення щодо почергового користування 

релігійними організаціями культовими будівлями за їх попередньою згодою.  

Події в міжконфесійному середовищі перших років незалежності України показали гострі 

протистояння на майновому ґрунті між представниками православних громад та між 

православними і греко-католиками. Також у даному контексті свою роль відіграв розкол у 

православному середовищі, який додав протистояння ще й між представниками УПЦ та УПЦ КП. 

Вищезазначене було поштовхом для внесення відповідних змін до п. 3 ст. 17 ЗУ «Про свободу 

совісті та релігійні організації». Дані зміни полягали в тому, що у разі неможливості досягнення 

спільної згоди між релігійними організаціями відносно почергового користування культовою 

спорудою, компетентний орган «визначає порядок користування культовою будівлею і майном 

шляхом укладення з кожною громадою окремого договору» [5]. 

По-п’яте, це визначена п.7 статті 17 Закону заборона щодо використання земельних ділянок 

для здійснення підприємницької діяльності, які: «надаються релігійним організаціям у постійне 

користування для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для 

забезпечення їх діяльності» [5]. 

По-шосте, це нововведення, яке стосується питання щодо надання права іноземцям 

здійснювати в Україні різного роду проповідницьку та релігійно-обрядову діяльність на 

запрошення релігійних організацій (п. 4 ст. 24). Зазначимо, що пропозиції щодо передбачення 

відповідного механізму урегулювання питання про проведення проповідницької діяльності 
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іноземними громадянами в Україні, також, лунали під час обговорення законопроекту у 1991 р. [7, 

с. 61.]. Однак дане доповнення було внесено тільки у 1993 р., згідно із Законом «Про внесення 

доповнень і змін до Закону Української РСР «Про свободу совісті та релігійні організації»» 

№ 3795-12 від 23 грудня зазначеного року.  

По-сьоме, це збереження державного органу України у справах релігій, що зафіксовано у 

ст. 30 Закону. Зазначимо, що у 2012 р. до Закону було внесено ряд змін, у зв’язку з чим 

загальна назва даного органу отримала назву – центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері релігії (ст. 30 із змінами і доповненнями, внесеними 

Законом № 5461-17 від 16 жовтня 2012 р.) [5]. 

Найголовнішим демократичним досягненням у цьому питанні було те, що даний 

державний орган позбавлявся контролюючих функцій по відношенню до внутрішньої 

діяльності релігійних організацій. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

Здійснивши вищезазначене дослідження, підсумуємо викладений матеріал. Чинний Закон 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» першопочатково мав назву Закон УРСР 

«Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. Даний закон було ухвалено в 

період між прийняттям суверенітету України та проголошенням незалежності, оскільки в 

зазначений період відносини між державою та релігійними організаціями виходять на новий 

рівень та потребують інноваційних змін. Дані зміни було внесено положеннями нового базового 

закону в сфері свободи совісті та віросповідання.  

Аналіз законотворчої та законодавчої роботи над проектом закону свідчить, що розроблення 

тексту даного нормативно-правового акту не є виключним надбанням українського законотворця, 

оскільки при розробці його положень українськими законотворцями за основу були взяті 

положення із союзного закону з аналогічною назвою, який, в свою чергу, було прийнятого у 

жовтні 1991 р. в період так званої «горбачовської перебудови». 

Компаративний аналіз нормативних положень чинного та союзного закону показує, що 

чинний український закон на 57% відтворює положення союзного закону та, відповідно, 43% його 

положень належать перу українських законотворців. Українські законотворці при підготовці 

тексту законопроекту застосували принцип меншого супротиву, на що вказує більший відсоток 

запозичених його положень, ніж розроблених власноруч. 

Говорячи про інноваційні та демократичні принципи, які характеризують чинний ЗУ «Про 

свободу совісті та релігійні організації», з одного боку, необхідно мати на увазі інноваційні 

положення, які були запозичені із союзного закону (нововведення щодо: надання статусу 

юридичної особи релігійним організаціям; розширення переліку видів релігійних організацій; 

набуття права власності; повернення культових будівель; ведення міжнародної діяльності та інші). 

З іншого боку – це інноваційні принципи, які внесені виключно українськими законодавцями 

(нововведення щодо: реєстраційної процедури релігійних організацій; існування держоргану у 

справах релігій; почергового користування культовими будівлями та інші).  

Перспективами у цьому напрямі дослідження може слугувати здійснення подальшого 

аналізу законодавчих ініціатив щодо удосконалення Закону України «Про свободу совісті 

та релігійні організації».  
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СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ Й ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ 

СПІЛЬНОТ ТА ЛІДЕРІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР 

 

Стаття присвячена осмисленню етичних векторів ідеології та практичної діяльності 

традиційних Церков України в умовах динамічних суспільних трансформацій сьогодення. 

На тлі аналізу концептуального змісту етичного принципу справедливості та його 

релігійної інтерпретації досліджуються форми реалізації громадянської відповідальності 

релігійних спільнот та їх лідерів. Піддано розгляду етичну спрямованість низки важливих 

суспільно-громадянських дискусій, учасниками яких стають також і лідери українських 

традиційних церков, зокрема, УПЦ, УПЦ КП та УГКЦ. 

Ключові слова: справедливість, цінності, громадянське суспільство, відповідальність, 

релігійні лідери. 
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Постановка проблеми. Переважна більшість священних текстів релігій чутливі до поняття 

«справедливість» і надають йому першорядного етичного значення. Релігії не обмежують 

справедливість окремими аспектами її тлумачення (юридичними, політичними, етнічними), а 

осмислюють концептуально, в аристотелівському сенсі – як інтегративну моральну чесноту. 

Крім загально доктринального, дуже важливим є соціально-практичний вимір 

інтерпретації принципу справедливості в ідеології та діяльності релігійних громад і їхніх 

лідерів. Особливої актуальності цей аспект проблеми набув в українському суспільстві на 

сучасному етапі, коли громадянське суспільство, долаючи різноманітні ризики, виборює 

справедливіші, етичніші, соціально паритетні принципи суспільного й політико-

національного буття та громадянського облаштування. Особливо цінним є дослідження 

окресленого проблемного поля на тлі аналізу конкретних фактів участі релігійних спільнот 

і їхніх лідерів в подіях обстоювання українським народом європейського вибору та 

державної цілісності наприкінці 2013 – початку 2014 років. Якщо публікацій у пресі з цих 

питань є чимало, то на концептуально-теоретичному рівні вони лише починають ставати 

предметом аналізу, що й визначає елемент наукової новизни даного дослідження.  

Мета статті: на ґрунті аналізу специфіки практичного реагування лідерів й активістів 

традиційних Церков України (передусім УПЦ (МП), УПЦ КП та УГКЦ) на соціально-

політичні події, пов’язані із виборюванням європейського вибору та обстоюванням 

соціальної справедливості в суспільстві, окреслити діалектику гуманістичного і 

деструктивного чинників в соціальній ролі релігійних структур.  

Ступінь розробки проблеми. Серед публікацій, що визначають як методологічний 

каркас аналізу, так і його емпіричну базу виділимо такі групи: 1) теоретичні праці 

філософів і соціальних мислителів, зокрема, присвячені загальним засадам інтерпретації 

справедливості, а саме: Д. Юма [14], Дж. Ролза [6], Л. Феєрбаха [9]; 2) документи та 

матеріали, що представляють позицію щодо окреслених проблем релігійних лідерів й 

активістів, – патріарха Філарета [8], [11], архієпископа-емерита Любомира (Гузара) [5], 

верховного архієпископа УГКЦ Святослава (Шевчука) [2], патріарха Кирила [3], голови 

Синодального відділу із взаємодії Церкви і суспільства Московського Патріархату В. Чапліна 

[1]; 2) аналітичні статті науковців, присвячені осмисленню громадянської позиції Церков в 

сучасній Україні, – П. Кралюка [4], Ю. Чорноморця [13], Л. Филипович [10], О. Сабодухи 

[7]. З огляду на те, що дослідження присвячене узагальненню «живих» подій і явищ 

сьогодення та враховуючи значне підвищення ролі електронних засобів масової інформації 

в соціумі, об’єктивно виправдано, що значну частину аналізованих у статті інформаційних 

ресурсів розміщено на офіційних веб-сайтах релігійних спільнот та провідних українських і 

закордонних ЗМІ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Справедливість у релігії набуває онтологічного 

формату, адже її джерелом визнається воля й мудрість буттєвого Абсолюту. Пов’язуючи образ 

справедливості з трансцендентним Абсолютом, релігійний світогляд констатує відносність 

його земних критеріїв. Але, позиціюючи людину як образ і подобу Божу, релігія все ж мотивує 

прагнення людини розширювати обрії облаштування справедливого життя.  

Водночас важливо усвідомлювати, що не всі конкретні релігійні критерії «справедливості» 

відповідають принципам істинної людяності. Часто релігії змушені освячувати авторитарні 

форми людського співжиття. Тоді трансцендентна санкція дається несправедливим формам 

стосунків, але декларативно відповідний ціннісний месидж обґрунтовується все-таки мотивами 

вищої «справедливості» (хоч вона й може виявлятися ілюзією чи абстракцією). Чи не в кожній 

релігії можна виявити також і такі ціннісні дискурси, що санкціонують фанатизм, конфесійну 

ексклюзивність, приниження людського життєвого потенціалу. Несправедливі форми життя й 

поведінки, санкціоновані авторитарними формами релігійності, нерідко описувалися й 

критикувалися у філософській літературі.  

Тим не менше глибинний смисл релігії і релігійності, звісно ж, у свободі від обмежень, у 

прагненні цілісного життя, що вивільняє людей з в’язниці суєтного суто прагматично 

орієнтованого життя та дріб’язкових життєвих горизонтів. А тому ціннісне ядро кожної 
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релігії несе у собі також й істинно гуманістичні зерна безкорисливої людяності, 

жертовності, відданості іншим, єднання та просвіти – що й інтегрується цінністю 

справедливості. Постулати священних текстів навіть одного й того самого віросповідання – 

дуже неоднорідні за ціннісним значенням з огляду на варіативність соціально-історичного 

контексту їх формування. Крім того, велике значення належить ще й особливостям 

інтерпретації тих чи інших заповідей та настанов. Не релігії як такі є гуманними чи 

антигуманними, справедливими чи несправедливими, а форми релігійності, вибір яких 

завжди залишається прерогативою окремої особи чи спільноти – залежно від її соціально-

психологічного налаштування та ціннісних умов самоусвідомлення. Ціннісна визначеність 

світогляду людини залежить від того, якому саме етичному каналові власної віри вона 

надає життєвий вихід – конструктивному чи деструктивному, людиноствердному чи 

людинозаперечувальному. Якщо використовувати потенціал думки Л.Феєрбаха про те, що 

образ Бога – це проекція самої людської сутності на всесвіт, стає зрозумілим, що тією чи 

іншою релігійною доктриною може освячуватись як істинна справедливість, так і життєва 

деструктивність і безлад. Адже й людина містить у собі як джерела добра, так і зерна зла. 

Тож у руках кожної віруючої людини самостійно обирати, чи проявлятиме вона 

справедливість, толерантність, любов до ближнього, чи стане заручником збоченої 

релігійності – забобонності та фанатизму, принципово несумісних зі справедливістю. Д.Юм 

слушно підкреслював, що збочена релігійність виявляється не в самій вірі, а саме в способі 

ставлення до неї (див., зокрема, в його праці – [14, с. 255-278]). 

У сучасній Україні наявні як приклади обстоювання релігійними ідеологами засад 

справедливості, так і, навпаки, спроби деяких релігійних структур освятити консервацію 

несправедливих умов соціального життя на догоду владному інтересові чи певним ідеологічним 

постулатам. Особливо увиразнилася ця діалектика в період протестних акцій, спрямованих на 

захист європейського вибору України, що варто піддати аналізові саме в аспекті осмислення 

гуманізації релігійних уявлень про справедливість та її практичні соціальні виміри. 

Удруге впродовж періоду Незалежності Україна пережила масштабні процеси суспільного 

опору проти владної несправедливості, системної корупції, безвідповідальності, фальші 

декларацій і цинізму дій верховної влади. Якщо Помаранчева революція 2004 р. вразила світ 

своїм принципово мирним характером, то соціальні збурення кінця 2013 – початку 2014 рр., на 

жаль, не обійшлися без силового тиску влади на громадян та кровопролиття. 

Тенденції перебігу протесту проти раптового згортання раніше декларованої владою 

євроінтеграції, проти застосування сили щодо мирних громадян засвідчили високий рівень 

солідарності значної частини української політичної нації і водночас – вкрай низький рівень 

моральної відповідальності можновладців, пов’язаних з інтересами кланово-олігархічних 

структур, виплеканих на корупційних «дріжджах». Авторитетна британська газета «The 

guardians» 3 січня 2014 р. опублікувала звернення понад 80 провідних науковців світу з 

приводу українських подій 2013-2014 рр. Там зазначалося: «У ці дні світ уважно стежить за 

Україною. Деякі з останніх подій, передусім періодичні спроби влади застосувати насильство 

щодо мирних громадян, викликають серйозну стурбованість. Така поведінка українського 

уряду є руйнівною, як для самої влади, так і для майбутнього країни, яку він представляє. На 

відміну від уряду, українське суспільство засвідчує дивовижну громадянську зрілість. Його 

рішучість залишати свій протест у царині законності й незмінна відмова від насильства є 

взірцем обстоювання громадянських прав. Нині український Майдан уособлює Європу в 

кращому вигляді – те, що чимало мислителів минулого й сьогодення вважали 

фундаментальними європейськими цінностями… У розробці нової політики щодо України ми 

пропонуємо провести розрізнення між українським урядом і українським суспільством. Тоді як 

до першого слід ставитися з максимальним осудом, друге – заслуговує якнайбільшої 

підтримки. Дайте змогу українцям розбудувати нову Україну, і тоді вони, безперечно, 

допоможуть нам збудувати нову Європу і більш справедливий світ» [15].  

Переростання протестів, що спершу мали стабільно мирний характер, на силове 

протистояння із людськими жертвами зумовлене небажанням влади дослухатися до вимог 
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громадськості та виконувати її волю. Авторитарна свідомість влади спонукала її вбачати свій 

головний пріоритет не в добробуті громадян і динамічному інноваційному розвитку 

суспільства, а в збереженні повноти контролю над адміністративним й управлінським ресурсом 

задля подальшого збагачення й перебування поза мірилами правової оцінності. Така влада була 

зацікавлена в консервації у значного сегменту суспільства тоталітарних ментально-

ідеологічних стереотипів, що гальмували громадянську й національну ідентифікацію українців 

як політичної нації з європейським вектором цивілізаційної орієнтації. 

Особливо значущою в цих умовах стала позиція ієрархів і лідерів традиційних Церков, 

до яких належить значна питома вага вірян. Слова й місія релігійних лідерів справляють 

вплив не лише на власне віруючих, а й на громадян з безрелігійною світоглядною 

орієнтацією, які усвідомлюють культурницьку значущість релігії і Церкви як чинників 

ідейної та моральної солідаризації осіб і спільнот.  

Події протестів 2013-2014 рр. засвідчили як приклади подвижництва релігійних лідерів, 

усвідомлення ними своєї миротворчої місії і відповідальності за розбудову й відновлення 

справедливості, так і протилежні приклади – обстоювання церковними ієрархами реакційної 

позиції влади, потурання силовим діям з її боку, поділові громадян за ідеологічною ознакою. 

Прикметно, що в текстах Св. Письма релігійними ідеологами віднаходяться цитати, які 

обґрунтовують як позицію перших, так і других. Це ще раз підтверджує, що сам по собі 

релігійний текст відкритий до динамічної інтерпретації, і реальна дія його ціннісного вектору 

залежить від етичної мотивованості релігійних ідеологів. 

Ціннісно конструктивною, гуманістичною позицією відзначилися УГКЦ, УПЦ КП, РКЦ, 

низка протестантських спільнот. Інтереси народу і його невід’ємне право не бути ошуканим 

активно обстоювалися як лідерами цих Церков, так і рядовими служителями. Спроби влади 

застосувати санкції проти релігійних організацій, що не полишали народ напризволяще (як-от 

щодо УГКЦ), лише підтверджували їхню правоту в захисті базових громадянських прав і свобод.  

В інтерв’ю російській радіостанції «Эхо Москвы» верховний архієпископ УГКЦ 

Святослав (Шевчук) наголосив: «Українці свій вибір зробили ще понад 20 років тому, 

утвердивши бажання жити в незалежній, вільній, демократичній країні. Цей вибір сьогодні 

набуває реального смислу… Мало мати громадянські свободи – слід бути вільною 

людиною… Мало мати лише права конституційні – треба будувати правове 

суспільство…Те, що відбувається нині в Україні, ми називаємо європейським вектором 

розвитку» [2]. Аналогічну позицію обстоюють і патріарх УПЦ КП Філарет, і лідери УАПЦ 

та ряду протестантських громад. Скажімо, патріарх Філарет неодноразово надсилав 

звернення до тодішньої чинної влади, закликаючи її до припинення боротьби з власним 

народом. В одному з таких звернень 21 січня 2014 р. він прямо наголосив на особистій 

відповідальності президента В. Януковича. Патріарх УПЦ КП підкреслював: «Все 

розпочалося з побиття міліцейськими загонами учасників мирної акції на Майдані 

Незалежності в ніч на 30 листопада минулого року. Незважаючи на заяви та обіцянки, 

розслідування цього побиття досі не завершене, винні не притягнуті до відповідальності. 

Така безкарність зла породила, на моє переконання, подальші акти насильства проти 

учасників мирних протестів, журналістів, громадських активістів. У відповідь на це зростає 

агресивність у ставленні до представників влади з боку протестуючих» [11]. Звертаючись 

до тогочасного Президента, патріарх Філарет наголосив: «Вам дано найбільше влади і 

повноважень в країні, тому і міра Вашої відповідальності – найвища» [11]. 
Принципову й безкомпромісну позицію займають провідники УПЦ КП та УГКЦ і в 

ситуації анексії Росією Криму та сепаратистських заворушень на Донбасі, інспірованих і 

підтримуваних Кремлем. Християнські етичні переконання лідерів цих Церков не стають 

перешкодою, а, навпаки, мотивують їхню громадянську позицію, спрямовану на 

відновлення справедливості в соціальному вимірі. Патріарх Філарет, підкреслюючи, що 

очолювана ним Церква небайдужа до подій, які відбуваються в Україні кваліфікує 

здійснену всупереч всім принципам міжнародного права анексію Криму як аморальний 

вчинок кремлівського керівництва. В інтерв’ю, розміщеному на офіційному веб-сайті 
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Київського Патріахату він наголошував: «…Україна віддала атомну зброю, а Росія, США і 

Великобританія, як ви знаєте, стали гарантами недоторканності української території. Один 

гарант порушив територіальну цілісність України, захопивши Крим… Справа не тільки в 

тому, що Росія порушила міжнародний договір про недоторканність українських територій, 

а вона відкрила двері для невизнання взагалі міжнародних договорів. Де гарантія, що інші 

міжнародні договори будуть виконуватися?» [8]. Патріарх Філарет підкреслює, що 

моральне санкціонування суспільно деструктивних, агресивних кроків несумісне із 

справжньою релігійністю та вірою, риторично запитуючи: «Вірять вони в Бога, чи думають, 

що Бог – це міф?» [8]. Колишній предстоятель УГКЦ архиєпископ-емерит Любомир (Гузар) 

стверджує в цьому контексті, що застосування зброї для самооборони є виправданим: «Ми 

як ті, на кого напали, маємо право оборонятися зброєю… Коли мова йде про загальне 

добро, ми не можемо бути байдужими» [5]. Водночас обидва згадані церковні лідери 

всіляко підкреслюють неприпустимість поділу українського народу в ціннісно-

ментальному плані на «Захід» і «Схід», підкреслюючи об’єктивний факт, засвідчений 

авторитетними соціологічними дослідженнями [див.: 12]: сепаратистські тенденції навіть 

на Сході підтримує явна меншість громадян. 

Натомість позиція УПЦ (МП) довгий час відзначалася авторитарним вибором з боку 

значного сегменту її ієрархії не на користь прав громадянства, а на користь потурання 

інтересам владної кліки. Це вкотре дає підстави припускати зацікавленість цієї церковної 

структури в ментальному самозабутті українцями власної культурницької та духовної 

ідентичності й орієнтацію її на авторитарні моделі громадянського самоусвідомлення. 

Репресивна позиція колишньої влади щодо власного народу ідеологічно освячувалася, 

штучно «сакралізувалася» деякими впливовими ієрархами цієї Церкви, що засвідчує 

меркантильну політичну заангажовність відповідних релігійних діячів та їхнє перебирання 

на себе ролі політичних пропагандистів. Яскравий приклад – принизливо-вірнопідданські 

звернення митрополита Павла (Лебедя) на адресу Президента В.Януковича або поширення 

під час проповідей (в період Євромайдану) деякими далеко не рядовими 

священнослужителями УПЦ (МП) (як-от відомим місіонером і своєрідним «медійним 

обличчям» цієї Церкви – протоієреєм Андрієм Ткачевим) проклять на адресу учасників 

справедливих протестів проти сваволі влади. 

Безперечно, в УПЦ (МП) спостерігаються певні тенденції звільнення цієї церковної 

структури від колоніальної свідомості й практики догоджання владному інтересові іншої 

держави. А втім, є підстави стверджувати, що така позиція в цій церковній структурі все ж є 

маргінальною. Якщо вона й підтримується впливовими ієрархами, то лише в половинчастому 

ключі, і має на меті не стільки реальне вболівання за поглиблення національної ідентичності 

української культури та такого її важливого елемента, як православ’я, скільки намагання не 

втратити рештки авторитету в очах вірян, у свідомості яких під впливом останніх 

революційних суспільних тенденцій значно інтенсифікувалися патріотичні настрої. 

Патріарх Кирил, який довгі роки був ідеологом відтворення цивілізаційної структури 

«русского мира» (як своєрідного ідеологічного антуражу відродження імперських амбіцій 

Москви), хоч і заявляє нині про політичний нейтралітет Церкви, її перебування «понад» 

політичними суперечностями [див.:3], насправді ж толерує (якщо кулуарно не заохочує) 

заяви деяких наближених до нього церковних діячів, які фактично підтримують кремлівську 

сваволю в Україні. Показовою тут є заява одного з впливових церковних функціонерів 

Московського Патріархату В. Чапліна (відповідального за зв’язки Церкви з громадськістю), 

яка в недвозначному ключі ставить під сумнів національну ідентичність українців та 

виправдовує зазіхання Москви на український суверенітет [див.: 1]. Тональність оцінок В. 

Чапліна не залишає простору для двозначних тлумачень ідеологічного та етичного вектору 

його позиції: «…Руський народ – розділена нація на своїй історичній території, яка має право 

на возз’єднання в єдиному державному тілі… Одночасно будемо сподіватися й на те, що 

місія російських воїнів із захисту свободи та самобутності цих людей і самого їхнього життя 

не зустріне жорсткого спротиву, який призведе до великих сутичок» [1]. Очевидно, що 
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останнє наведене речення церковного функціонера виглядає не інакше, як завуальована, але, 

по суті, цілком прозора погроза силовими діями російських військовиків на теренах України 

та підбурювання українських громадян до колабораціонізму. Це засвідчує цілковиту 

«спаяність» геополітичних інтересів Московського Патріархату та агресивних кремлівських 

можновладців. Справді, було б наївним припускати, що голова Синодального відділу 

Московського Патріархату із взаємодії Церкви і суспільства, висловлюючися так публічно, 

озвучував лише свою приватну думку. У таких закритих корпораціях, якою є РПЦ, 

висловлювання статусних функціонерів у принципі не можуть бути публічно виголошені, 

доки їх не узгоджено з якнайвищим керівництвом.  

Заради об’єктивності відзначимо, що в умовах явно агресивних дій Москви щодо України 

позиція ієрархії УПЦ все ж набула характеру, дещо відмінного від позиції так званої 

«Церкви-матері» і застережного щодо цих дій, однак є підстави стверджувати, що це – радше 

наслідок тиску «знизу», ніж результат послідовної державницької самоідентифікації. У 

моральному ж сенсі в УПЦ продовжується ескалація ворожнечі щодо православних 

Київського Патріархату та УАПЦ, про що свідчить, зокрема, поширена досі практика 

вивішування в храмах таврувальних, табуюючих оголошень на адресу прихильників цих 

національно зорієнтованих Церков. Канонічні неузгодженості, вважаємо, аж ніяк не можуть 

бути виправданням агресивної етичної тональності таких «звернень» і «застережень», що 

сіють реальний розбрат між православними України.  

У цьому контексті досить об’єктивною виглядає характеристика суспільної ролі УПЦ 

(МП) на сучасному етапі, що її дав український релігієзнавець професор П. Кралюк в одній 

з новітніх публікацій. Дискутуючи з іншим релігієзнавцем – професором Ю. Чорноморцем, 

який в низці своїх публікацій прагне вказати на наявність реальних позитивних тенденцій 

моралізації й гуманізації соціальної ролі УПЦ МП [див.: 13], науковець наголошує: 

«Давайте пригадаємо, що УПЦ завжди підтримувала Януковича, який реально був 

маріонеткою Кремля. Клірики УПЦ «кували» перемогу йому та його партії на виборах, 

ревно агітуючи за них вірних. До речі, на Буковині, де тривалий час владикою був нинішній 

місцеблюститель Київської митрополії, в церквах навіть поширювалася молитва за 

Януковича. Натомість Янукович, прийшовши до влади, демонстративно відвідував лише 

богослужіння в храмах УПЦ, ігноруючи інші Церкви. Тим самим цей екс-президент 

порушив традицію своїх попередників, які намагалися демонструвати прихильність до 

різних Церков України» [4, с.14]. П. Кралюк не без підстав підкреслює, що влада 

Януковича дозволила УПЦ та окремим її сановникам помітно збагатитися, укріпити свої 

позиції, стати своєрідним колективним олігархом. Дослідник констатує лицемірність 

благодійницьких зусиль верхівки цієї Церкви, підкреслюючи, що такі зусилля нерідко є 

лише своєрідним прикриттям невиправданої розкоші церковних високопосадовців 

Московського Патріархату. П. Кралюк пише: «Як і олігархи, котрі, щоб покращити свій 

імідж, дещицю багатств віддають на благодійність, те саме робить і УПЦ. Але якби 

порахувати ті величезні кошти, які витрачаються на ієрархів цієї церкви, то можна було б 

утримувати не один сиротинець і не одну лікарню… Тому заява митрополита Антонія 

[керуючого справами УПЦ – О.Б.] – ми, мовляв, у своєму грошолюбстві нічим не кращі й 

не гірші за інші українські Церкви, м’яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. До того ж 

гроші, які отримувала УПЦ за часів Януковича, часто були результатом грабунку народу, 

який здійснювала влада. Чи розуміють це священики УПЦ? Та справа не лише в 

матеріальних благах. УПЦ, отримуючи щедрі пожертви від влади, стала надійною опорою 

режиму Януковича. Ви чули, щоб ієрархи цієї Церкви осуджували сумнівні діяння екс-

президента? Навіть у часи Євромайдану вони намагалися цього не робити. А дехто з них, 

наприклад, неодноразово згадуваний Павло (Лебідь) виправдовував репресії влади й співав 

осанну Януковичу… І вони не збираються каятись! У них все добре» [4, с.14]. Навіть 

попри, можливо, надмірну емоційну експресію таких характеристик вони в основі своїй є 

об’єктивними, і зумовлені реальним дисбалансом між декларованими УПЦ (МП) і РПЦ 

високими етико-соціальними ідеалами і дійсним станом моральності в ієрархії цих 
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церковних структур. Суспільна резонансність багатьох явних етичних зловживань в РПЦ, 

частиною якої досі є й УПЦ, справедливо спонукає громадськість (зокрема, й частину 

відповідального кліру Московського Патріархату, і не тільки українського, а, наприклад, 

відомого російського православного місіонера – протодиякона Андрія Кураєва) критично 

осмислювати її роль і значущість в системі громадянських структур суспільства. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз дає підстави 

стверджувати наявність діалектики гуманістичних і деструктивних тенденцій в соціальній 

позиції таких традиційних для українського суспільства церков, як УПЦ КП, УПЦ (МП) та 

УГКЦ. Орієнтація церковних структур на державницький патерналізм та консервацію в 

свідомості вірян соціально-ціннісних і ментальних стереотипів, успадкованих від 

колоніального минулого, виявляє деструктивну тенденцію і, назагал, залишається 

опосередкованим чинником соціальної дестабілізації. Натомість орієнтація Церков на 

участь в утвердженні засад громадянського суспільства, сприяння демократичним 

процесам, поверненню української політичної нації до культурницьких джерел власної 

ідентичності (за збереження поваги до інших націй та культур) свідчить про гуманістичну 

спрямованість і виявляє врахування принципу справедливості в діяльності відповідних 

релігійних організацій. Релігійно-церковні структури, маючи потужний вплив на свідомість 

і життєву практику громадян, є одним з першорядно значущих факторів вибору ними 

власної соціокультурної і ціннісної орієнтації. Позаполітичний характер функціонування 

релігійних організацій не означає їхньої нейтральності в умовах владної сваволі, адже 

обстоюючи свої права та справедливість, громадяни (зокрема, й віруючі) здійснюють не 

лише і не стільки політико-правове самовизначення, а передусім аксіологічне – на користь 

таких фундаментальних онтологічних горизонтів людського буття, як свобода і благо. Тож 

активну позицію релігійних лідерів в ідейній обороні громадянських прав і свобод 

некоректно тлумачити як прагматичну політичну заангажованість, адже така позиція 

принципово узгоджується із моральним духом гуманістичної релігійності.  

Перспективи подальших досліджень в цій тематичній галузі пов’язані із емпіричним 

моніторингом та теоретичною концептуалізацією соціально значущої активності українських 

релігійних організацій в умовах динамічних соціальних змін сьогодення. Зокрема, окремим 

напрямом дослідження може стати аналіз діалектики гуманістичних і соціально 

консервативних тенденцій в діяльності протестантських громад і неорелігій в Україні. 
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(Чернівці) 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КИЇВСЬКІЙ РУСІ  

З КІНЦЯ Х ДО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ ст.  

 

У статті охарактеризовано процес формування ієрархічної структури Церкви в 

Київській Русі, висвітлено еволюцію економічного становища Давньоруської церкви, 

проаналізовано суть і характер взаємовідносин між Церквою та князівською владою на 

Русі, роль Давньоруської церкви у суспільно-політичному житті суспільства.  

Ключові слова: Церква, Київська митрополія, єпископ, архімандрит, князь, патріархія, 

юрисдикція, цезаропапизм.  

 

Актуальність. Державно-церковні відносини впродовж усієї історії світової цивілізації 

займали важливе місце в кожній країні і особливо в тих суспільствах, де утвердився 

візантійський принцип цезаропапизму. Київська Русь не була виключенням з правил. Тому 

проблема місця, ролі і важливості Церкви та її взаємин з державою на ранньому етапі 

функціонування християнства на Русі завжди викликали певний інтерес. Це пояснювалося 

помітною і впливовою роллю Церкви у Київській Русі в економічному, політичному і 

культурному житті давньоруського суспільства. Особливої гостроти це питання набуває 

сьогодні, в умовах розколу Українського Православ’я і боротьби українського народу за 

утворення єдиної Помісної Церкви. Сприяє цьому і деяке розширення джерельної бази 

дослідження за рахунок як давньоруських письмових, сфрагістичих і археологічних 

матеріалів, так і іноземних свідчень.  

Ступінь наукової розробки. Державно-церковні відносини в Київській Русі були 

предметом розгляду цілого ряду істориків, археологів і релігієзнавців ХІХ – поч. ХХІ ст.: 

Бека Х.-Г. [34], Вороніна М.М. [13], Голубінського Є.Є. [15], Каргера М.К. [17], Літавріна Г.Г. 

[18], Пашуто В.Т. [20], Поппе О. [21; 36], Соловйова С.М. [23], Прісєлкова М.Д. [22], 

Хорошева О.С. [24-25], Щапова Я.М. [26-29], Яніна В.Л. [30-33], Колодного А. і Яроцького П.Л. 

[16] та ін. Проте, узагальнюючих досліджень з даної проблеми в українській історіографії немає. 

Тому метою нашої розвідки є панорамний виклад генези взаємовідносин Церкви і 

держави у Київській Русі впродовж Х – першої половини ХІІІ ст. Згідно з метою, завдання 

полягають у:  

– з’ясуванні процесу формування церковної структури на території Київської Русі; 

– висвітленні еволюції економічного становище Давньоруської церкви; 

– аналізі взаємовідносин Церкви і держави у сфері юрисдикції і в політичній діяльності; 

– визначенні підпорядкованості Церкви на Русі в Х – першій половині ХІІІ ст. 

Виклад матеріалу. Перш ніж оцінювати стосунки князівської влади з Церквою, потрібно 

розглянути питання формування давньоруської церковної організації. Традиційно, згідно 

літописів, датою виникнення Київської митрополії вважався час закладки київського 

Софіївського собору – 1037 р. [5-6]. Але вивчення інших джерел показує, що митрополія 

виникла значно раніше цієї дати. Так, у візантійському Переліку митрополій за 1087 р., хоча це 

джерело і не є офіційним документом, засвідчено, що митрополія «Росіас» була заснована 

після 969-970 і до 997 р. [9, р. 134, 142, 343, 349, 381, 389]. Польський історик Г.Ловмяньський 

у праці «Релігія слов’ян і її падіння» висловлює думку, що цей факт відбувся влітку 995 або 996 

р. [19, с. 78]. Аналіз повідомлень «Слова про закон і благодать» митрополита Іларіона та 

«Хроніки» Тітмара Мерзебурзького доводить, що дерев’яний храм св. Софії функціонував у 

Києві ще до 1037 р. [17, с. 102; 21, с. 97-108]. Нам відома також печатка з грецькою легендою 

«Богородице, допоможи Іоану, митрополиту Русі», що могла належати главі Давньоруської 
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церкви, який згадується у перші роки правління київського князя Ярослава Мудрого [30, с. 50-

51]. Отже, з цих свідчень можна зробити висновок, що митрополича кафедра була створена 

зразу ж після хрещення Київської Русі і будівництва Десятинної церкви. 

Разом з тим постає питання про підпорядкування Київської митрополії. Прихильники 

болгарської версії хрещення Русі схиляються до думки про початкове підпорядкування Київської 

митрополії Охридській архієпископії [22, с. 158], а проф. Голубінський Є.Є. висловлює гіпотезу 

про існування першої митрополії в Переяславі і її перенесенні згодом до Києва [15, с. 328-330]. 

Ми все ж таки переконані, що, прийнявши християнство з Візантії, Володимир не міг допустити 

існування церковного центру поза столицею своєї держави, а візантійські імператори і патріархи 

не могли віддати нову митрополію у юрисдикцію сусідньої держави. 

Згідно канонічного права, існування митрополії передбачало право на самостійну церковно-

адміністративну діяльність у внутрішніх справах своєї єпархії, право на затвердження 

єпископських кафедр і рукоположення для них єпископів, але в той же час безпосереднє 

підпорядкування її Константинопольській патріархії та візантійському кесарю. Остання вимога 

реалізовувалася в першу чергу шляхом призначення на Київську митрополичу кафедру греків. 

Зі створенням митрополії розпочалося творення єпископій по всій території Київської 

Русі. Найінтенсивніше цей процес проходив в ХІ ст. Так, уже в часи князювання 

Володимира і перші десятиліття правління Ярослава Мудрого були утворені єпископії у 

Білгороді, Новгороді, Переяславі, Полоцьку, Чернігові і в деяких інших великих містах. 

Саме на цей період припадає найактивніша фаза християнізації основної території, де 

проживала давньоруська народність.  

Із середини і в другій половині ХІ ст київські князі освоюють і приєднують до своїх 

володінь нові території, в яких для зміцнення князівського впливу теж ведеться 

місіонерська діяльність і формується давньоруська церковна організація. Перш за все це 

стосується територій на південь від Києва, де проживали кочові племена, і на північно-

східні регіони. До 30-40-х рр. ХІ ст. після заснування Ярославом Мудрим нового 

укріпленого району на р. Рось і підкорення печенігів відноситься утворення єпископської 

кафедри в Юр’єві – місті, названому іменем його засновника Ярослава-Юрія [12, с. 127]. 

Очевидно, що ця єпископія повинна була провести християнізацію сусідів-кочівників. 

Крім того, досить повільно йшла християнізація окраїн Київської Русі і новоутворені 

єпископії повинні були сприяти прискоренню цього процесу. У 70-80-ті рр. ХІ ст. в Ростові 

створили єпископську кафедру, яка повинна була допомогти владі підкорити бунтуючі 

племена (наприклад, повстання 1071 р.), християнізувати їх і сприяти тіснішим контактам з 

Києвом [12, с. 127-128]. 

Упродовж ХІІ – першої половини ХІІІ ст. процес формування організаційної структури 

Давньоруської церкви продовжувався. З’явилися єпископські кафедри у Смоленську, 

Галичі, Рязані, а окремі кафедри поділялися. Так, з посиленням політичного впливу 

Володимиро-Суздальського князівства воно отримало окрему єпархію, виділену з 

Ростовської (1214 р.). Були відкриті єпископії також у Південно-Західній Русі, у Перемишлі 

й Угровську, а деякі перенесли на нове місце або закрили.  

Початок феодальної роздробленості на Русі відобразився і на організаційній структурі 

Церкви. Після смерті Ярослава Мудрого владу поділили три його сини: Ізяслав захопив владу в 

Києві, Святослав осів у Чернігові, а Всеволод князював у Переяславі. Поява такого тріумвірату 

підштовхнула до виникнення поряд з Київською двох нових митрополій – Чернігівської та 

Переяславської. Свідченням цього факту є відомості про митрополита Чернігівського Неофіта 

за 1072 р. і двох переяславських владик – Леонтія, автора послання про опрісноки та Єфрема, 

який освятив кафедральну церкву у Михаїла Архангела. А в уже згадуваному переліку кафедр 

1087 р. називається і митрополича кафедра у Чернігові [21, с. 101]. 

Чернігівська кафедра охоплювала землю в’ятичів, тобто територію Чернігівського князівства 

від Чернігова на заході і до Рязані та Мурома на сході. А Переяславська митрополія допомагала 

князю об’єднати з Переяславом Суздальську, Смоленську землі і Білозерський край. 
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На нашу думку, нові митрополії могли носити титулярний характер, тобто були утворені 

на визначений термін за згодою між світською і духовною владами Києва і 

Константинополя. І оскільки їх функціонування визнавалося Константинопольським 

патріархом, то це був, безсумнівно, успіх синів Ярослава у церковній політиці.  

Проте, зі смертю Святослава (1076 р.) політична ситуація змінилася і тому розпорошення 

церковної влади стало не вигідним для князівської влади. І тому, коли київським князем 

став Всеволод, він, за допомогою Візантії, зумів об’єднати церковне управління на Русі в 

руках підвладного йому митрополита. 

Тривалий період феодальної роздробленості стимулював спроби створення на Русі 

інших митрополій. Наприклад, у 60-ті рр. ХІІ ст. створити нову митрополію намагався 

Андрій Боголюбський, але спроба виявилася невдалою, спричинена політикою 

Візантійської імперії. Андрій Боголюбський, намагаючись об’єднати давньоруські землі, 

спирався на допомогу місцевого єпископа, якого планував у митрополити. Тому така 

діяльність володимирського князя не отримала підтримки імператора і патріарха [13, с. 39]. 

Досить цікавою є проблема ієрархії у Давньоруській церкві. Якщо роль митрополичої 

кафедри в Києві не викликає сумнівів, то про інші підлеглі єпископські кафедри можна 

констатувати, що їхні права були рівноцінними, а роль і вплив залежали від розмірів 

підлеглої території. Правда, був один виняток. У ХІІ – ХІІІ ст. серед давньоруських 

єпископських кафедр лише новгородська отримала титул архієпископії, тобто старшої 

єпископії. Цей факт пов’язують з діяльністю владики Іоана Попьяна (1110-1130 рр.), який, 

згідно літописів, носив титул архієпископа [3, с. 19, 22]. Саме його діяльність створила 

умови для формування основ республіканського устрою Новгорода. А відомий російський 

археолог і історик В.Л. Янін навіть висунув гіпотезу, згідно якої владика Іоан робив спробу 

отримати для новгородської кафедри автокефалію і в підтвердження наводив зображення 

його печатки та напису на ній [30, с. 54-55]. Інших підтверджень цього припущення немає, 

але Іоана змістили з кафедри, замінили його присланим з Києва Нифонтом і заборонили 

його згадувати при богослужінні: «Все же лето отвьржеся архепископ Иоанн Новагорода, и 

поставиша архепископа Нифонта … и приде Новугороду месяця геньвря в 1 день…». «Иван 

Попьян, седев 20 лет, отвержеся архиепископья; сего не поминают» [3, с. 22, 473]. Тобто, 

якщо спроба отримати автокефалію і була, то вона завершилася невдало.  

Правда, республіканський устрій Новгорода зберігся, як і титул архієпископа за 

місцевими владиками. Мало того, починаючи зі спадкоємця Ніфонта Аркадія (1156 р.), 

новгородські архієреї обиралися на місці, а не призначалися з Києва, хоча митрополит 

Київський зберігав право їхньої хіротонії. Цікавим є ще один факт, який поки не має 

пояснення: інколи новгородські владники зразу ж отримували титул архієпископа, а іноді – 

після тривалого єпископського служіння [30, с. 56-57]. Відсутність конкретних даних про 

владик може лише дозволяти висовувати гіпотези, чи цей факт залежав від авторитетності 

призначеного архієрея, чи від сили впливу Новгорода на політику київських князів, чи волі 

предстоятеля Київської митрополії тощо.  

Проте, у будь-якому випадку титул архієпископа у Київській Русі в той час значно 

відрізнявся від прийнятого у Константинопольській церкві титула автокефального 

архієпископа, де він надавався кафедрі, безпосередньо підпорядкований патріархові, а не 

місцевому митрополиту. Отже, оформлення влади владики як архієпископа Новгорода 

відповідало тому особливому серед інших кафедр становищу, яке зайняла єпископія в 

республіканському управлінні Новгорода в ХІV – XV ст.  

На становище, авторитет, роль і значення Церкви у давньоруському суспільстві і державі в 

значній мірі впливало не лише відношення до неї князівської влади, але й матеріальний стан 

цієї релігійної інституції. В історії матеріального становища Давньоруської церкви можна 

виділити два етапи, що різняться основними джерелами економічного забезпечення Церкви.  

Упродовж першого століття функціонування Давньоруської церкви (кінець Х – кінець ХІ ст.) 

основною формою забезпечення її життєдіяльності була централізована князівська десятина – 

відрахування на користь Церкви від данин й інших надходжень на князівський двір (судових, 
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від вір і продажів). Тому у джерелах до останньої чверті ХІ ст. немає свідчень, що окремим 

церквам, монастирям чи єпископіям належала земельна власність, яка робила б їх економічно 

самостійними щодо князівської влади. У літописах містяться факти отримання церквами 

десятини від данин і князівського суду. Наприклад, Десятинна церква, церква Бориса і Гліба 

у Вишгороді, церква Богородиці Печерського монастиря тощо [6, стп. 492-493]. 

Крім названих джерел забезпечення, церковні організації, що володіли юрисдикцією, 

отримували прибутки від звершення «церковних судів». Ця юрисдикція в ХІ ст. поширилася 

на сімейні і шлюбні відносини, що раніше знаходилися у віданні общини або великої сім’ї. 

Церковні суди отримали своє юридичне оформлення у вигляді початкового статуту князя 

Ярослава Мудрого і митрополита Київського Іларіона середини ХІ ст. [12, с. 125]. Судова 

юрисдикція давала Церкві додаткові джерела існування.  

Другий період в економічному становищі Давньоруської церкви відноситься до межі ХІ – 

ХІІ та ХІІІ ст., тобто включає ХІІ і ХІІІ ст. Саме в цей період формується церковна земельна 

власність. Передача земельних угідь Церкві супроводжувалася цілим рядом заборон: не 

дозволялося продавати, передавати, дарувати, перепродувати отриману землю, що 

створювало найсприятливіші умови на концентрації церковної власності і багатства: «А в 

тое земли … не въступатися ни князю, ни епискупу, ни боярину, ни кому» [1, с. 141].  

Перші згадки у літописах про подаровані церквам землі відносяться до 80-их рр. ХІ ст. 

Правда, земельні даріння доповнювали виділення данин з певних волостей (наприклад, 

церкві Богородиці Печерського монастиря) [6, стп. 492-493]. Але в першій половині ХІІ ст. 

церковні інституції забезпечуються уже конкретними селами і угіддями (наприклад, 

монастирі Новгорода, єпископія Смоленська тощо) [29, с. 329-330]. 

Розміри церковного землеволодіння постійно збільшувалися. Так, у 1158 р. влада 

забезпечила церкві Богородиці у Володимирі «много именья, и свободы купленые, й с 

данями, и села лепшие, и десятины в стадах своих, и торг десятый …» [5, стп. 348]. А 

єпископ Симон, владика Володимиро-Суздальської кафедри у своєму посланні до 

Полікарпа в першій половині ХІІІ ст. вихвалявся: «Сколько имеют (кафедры) городов и сел 

и десятину собирают по всей земле той!» [4, с. 103]. Як бачимо, десятина залишалася, але її 

збирали уже не князівські, а церковні служителі.  

Отже, перетворення Церкви у феодального землевласника привело до перетворення 

десятини з долі централізованої державної ренти в особливий податок, що самостійно 

збирався церковними інституціями. І хоча перша згадка цієї нової форми ренти міститься у 

цитованому посланні єпископа Симона, виникла вона, вірогідніше, у другій половині ХІІ ст., 

уже після укладання архетипу статуту Володимира [15, с. 516].  

Усі ці факти свідчать, що Церква в Київській Русі йшла візантійським шляхом, за яким 

імператор володів верховенством над Церквою, економічне становище якої залежало від його 

волі і який об’єднував у собі світську владу на території імперії з авторитетом духовного 

керманича всіх, хто знаходився під впливом Константинопольської патріархії. Такий самий 

принцип цезаропапизму намагалися використовувати у стосунках з Церквою і київські князі. 

Проте на перших етапах становлення церковної організації в Київській Русі (кінець Х – 

початок ХІ ст.) Церква намагалася все ж таки максимально призвичаюватися до місцевих 

умов, не переймаючи під кальку іноземні зразки. Так, новий культ забезпечувався за старим 

язичницьким принципом, у церковне право включалися норми і принципи варварського і 

ранньофеодального світського права, своєрідна територіально-адміністративна структура 

давньоруської церковної організації з одним митрополитом і невеликою кількістю (від 10 

до 15) єпископій, що повторювала систему підпорядкування давньоруських князівств 

Києву. Це і різнило Давньоруську церкву від Візантійської, де в ІХ ст. було 300 єпископій, а 

в ХІ – 80 митрополій і 42 архієпископії [15, с. 341, 368-369], привносило в її управління свої 

особливості. Тому, використовуючи візантійський принцип цезаропапизму, князівська 

влада на Русі повинна була рахуватися з місцевими умовами.  

То як же складалися державно-церковні стосунки у Київській Русі? Факторами, що 

визначали характер взаємовідносин держави і Церкви на Русі у перше століття (Х – ХІ ст.) 
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були економічна залежність церков і монастирів від князівської влади і та роль, яку відіграла 

держава у часи християнізації давньоруського населення, коли потрібно було за допомогою 

сили змінити язичницькі культи християнським. Швидше за все ці стосунки носили характер 

співробітництва двох гілок влади. Тому саме в першій половині ХІ ст. проходить формування 

широкої церковної юрисдикції, як ми уже відзначали. У відання Церкви переходять справи, 

пов’язані зі шлюбами і розлученнями, сімейними стосунками і успадкуванням майна, 

внутрішньоцерковними конфліктами і суперечкам щодо захисту честі мирянина тощо. Всі 

вони вирішувалися уже церковними чиновниками, які контролювали і сімейні, і побутові 

справи, намагаючись призвичаїти їх до нових для населення християнських норм і звичаїв.  

Хоча в Київській Русі ще до прийняття християнства з’явилися відповідні юридичні 

права і норми, що пізніше знайдуть своє відображення у Руській Правді, Церкві досить 

швидко, ще до середини ХІ ст., вдалося нащупати ті сфери права, які не були присвоєні 

державою. Переймаючи норми давньоруського права і пристосовуючи їх до християнських 

цінностей, Церква вирішила взяти під свій контроль певну частину суспільних інститутів, 

правда, не посягаючи на князівську юрисдикцію. І якщо сфера сімейно-побутових відносин 

природно підлягала контролю Церкви, то інші сфери стали абсолютно новими в церковній 

юрисдикції. Так, наприкінці ХІІ ст. Церква поширила свої права на такий міський інститут, 

як служба мір і ваг. Згідно договору Смоленська з Ригою (1229 р.), проекту договору 

Новгорода з Любеком (1269 р.), статутам Володимира і Всеволода (поч. ХІІІ ст.), 

єпископські кафедри стали здійснювати нагляд, а відповідно, і юрисдикцію щодо цього 

важливого питання [12, с. 131]. Правда, важко сказати чи відразу ця служба була створена 

під опікою Церкви, чи вона перейшла згодом від світських міських і князівських органів до 

місцевих єпископів. Швидше за все, другий варіант виглядає правдоподібнішим.  

Отже, зі зміцненням авторитету і впливу Церкви у Київській Русі поряд зі світськими 

сферами юрисдикції функціонує і єпископська. Сфера справ і норм кожного з цих відомств 

були зафіксовані у відповідних кодексах. З одного боку – у Руській Правді, окремих записах 

права і формі правових звичаїв, а з іншого – у статутах князів Володимира і Ярослава (останній – 

за участі митрополита Іларіона) та окремих записів. Разом з тим Церква у своєму правовому 

полі використовувала візантійські юридичні кодекси і канонічні збірники. Саме до ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст. відносяться перші давньоруські обробки візантійського номоканона 

(Єфреміївська і Уварівська кормчі, Устюжський збірник), тим же часом датують і включення в 

статут Ярослава норм візантійського Прохірона [27, с. 248-254, 257]. 

Церковні суди у своїй діяльності керувалися статутами князів, що пристосували до 

місцевих умов візантійські номоканони, які на Русі називалися кормчими книгами. Згідно 

них, за підпал церква накладала покаяння і штраф 100 гривень, за двоєженство – єпископу 

40 гривень, за блуд з черницею – 100 гривень, за умикання дочки боярина – 5 гривень дівці 

за сором і 5 гривень єпископу. Для порівняння зазначимо, що раб коштував 5 гривень, а 

кінь – дві-три гривні [16, с. 103]. 

Формування церковної земельної власності вело до послаблення економічної залежності 

єпископій, що перетворювалися в самостійні господарські механізми. А це закономірно 

вело до зіткнення інтересів Церкви і князівської влади. Такі свідчення з’являються з другої 

половини ХІІ ст. там, де позиції Церкви були міцними, а князівська влада не була сильною. 

Так, єпископи Леон і Феодор зажили собі «незвичної» слави за користолюбство і 

самоправство у Суздалі і Володимирі. Яскравим прикладом протиріч князівської і 

церковної влади стало неоднозначне відношення з боку єпископів до висвячення князем 

Ізяславом київського митрополита з порушенням встановленої традиції. Якщо порівнювати 

ситуацію з призначенням митрополита Іларіона (1051 р.) і другого руського митрополита 

Климента у 1146 р., то явно видно різницю у становищі ієрархів Давньоруської церкви, хоча, 

вірогідніше за все, серед єпископів-учасників обрання на соборі Іларіона греків було значно 

більше, ніж у 1146 р. В останньому випадку єпископи і проявили свою позицію щодо 

висвячення митрополита в Києві без патріаршого благословіння і до великокнязівського 

кандидата. Противники висвячення Климента Смолятича представляли єпископії, які 
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знаходилися в містах з найбільш розвиненими вічевими порядками, що в середині ХІІ ст. 

починають боротися з князівською владою за незалежність від Києва [18, с. 46]. 

Проте, факти свідчать, що більшість єпископів все таки не отримали будь-яких прав 

участі у вирішенні державних прав. Хоча у ранній період формування церковної організації 

і Володимир Великий, і Ярослав Мудрий неодноразово співпрацювали з митрополитами і 

навіть єпископами у процесі вироблення норм цивільного та кримінального права Київської 

Русі, а також формування місцевого церковного права [28, с. 71-78]. Згодом таких контактів 

у джерелах не знаходимо.  

Не брали участі представники Церкви і в міжкнязівських з’їздах – снемах. Навіть на 

князівському з’їзді, де затвердили Правду Ярославовичів, єпископів не було. Правда, 

митрополит Георгій, єпископи південних кафедр та ігумени взяли активну участь у 

перенесенні мощей князів Бориса і Гліба у Вишгороді в 1072 р.  

Відсутність представників Церкви серед укладачів «Руської Правди» і «Правди 

Ярославовичів» відобразилися на їх змісті: відсутні сліди впливу давньоруського і 

візантійського церковного права.  

Зростання авторитету Церкви у давньоруському суспільстві підштовхувало удільних князів 

залучати ієрархів до вирішення важливих і конфліктних питань. До них у першу чергу 

відносилося обговорення на князівських зібраннях передачі престолу тому чи іншому князеві, 

головним чином незаконно. Участь архієреїв була потрібна владі, щоб зробити рішення цих 

з’їздів освяченими духовною владою. Хоча і це не завжди допомагало. Так, у Чернігові 1164 р. 

єпископ обманним цілуванням хреста ввів в оману княгиню і міщан та допоміг передати владу 

в місті Святославу Всеволодовичу [12, с. 132]. А в Галичі 1187 р. навіть участь вищого 

духовенства у скликаному Ярославом Осмомислом соборі не змогла завадити передати 

галицький престол після смерті князя не Олегу, а Володимиру [6, стп. 657]. 

Отже, загалом єпископи залежали від князівської влади. Прикладом може служити 

князівський з’їзд у Суздалі 1229 р., на який викликали місцевого єпископа Кирила І, 

відомого своїм багатством, за пожадливість і лихварство. Суд завершився позбавленням 

його майна [5, с. 452; 15, с. 553-554]. Але Давньоруська церква в особі своїх ієрархів все 

таки володіла певним авторитетом і в деякій мірі впливала на політичне життя країни [23, 

с. 62-63; 36, р. 95-101].  

На жаль, Давньоруська церква і її архієреї не відстоювали і не захищали свої інтереси, а 

лише підтримували ту чи іншу сторону політичного конфлікту. Вплив Церкви здійснювався 

головним чином не в адміністративно-державних формах, наприклад, участі єпископів у 

державо- і законотворчості, вирішенні політичних питань на князівських з’їздах тощо, а в 

результаті особливого впливу чи втручання ієрарха у відповідні справи [12, с. 133]. Це 

свідчило, що церковні ієрархи виступали не стільки як представники влади, скільки як 

ідеологічний і політичний фактор у соціально-політичній боротьбі князівських чи міських 

угрупувань. Навіть у здавалося б демократичному Новгороді єпископи були ставлениками 

князів і боярських угруповань та займали єпископські кафедри до тих пір, поки їхні князі-

покровителі утримувалися в місті [24, с. 241-246]. 

Потрібно також погодитися з думкою деяких дослідників, що участь церковних 

організацій у справах публічно-правового характеру не обмежувалася лише участю 

єпископів. Так, особливим церковним інститутом, що мав публічно-правовий статус, стала 

на межі ХІІ-ХІІІ ст. Новгородська архімандрія. Це був новий інститут міського управління 

(своєрідний магістрат), що представляв офіційно інтереси багаточисленного чорного 

духовенства і чернецтва в особі архімандрита Новгородського, який резидував у 

колишньому князівському Юр’євому монастирі, ставши його ігуменом. Він обирався на 

міському вічі з числа ігуменів новгородських монастирів, але зберігав право на ігуменський 

посох у попередньому монастирі на час зайняття нової державної посади, що була 

обмежена певним терміном [31, с. 118-127; 33, с. 136-149]. Наприклад, за 15 років на 

початку ХІІІ ст. посаду архімандрита Новгородського займало 8 архімандритів [33, с. 145]. 

Цікаво, що цей орган був незалежним від новгородського архієпископа, а значить свідчить 
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про впливовий авторитет монастирської аристократії – однієї з найбільших груп 

новгородських земельних власників.  

Викладений вище матеріал дозволяє зробити ряд висновків. Церква займала у Київській 

Русі неоднозначне місце. Виникнення і розвиток церковної організації був обумовлений 

політичними інтересами великокнязівської влади, яка намагалася вибудувати 

взаємовідносини з Церквою на основі засвоєння візантійської симфонії «священства і 

царства», а зростання авторитету церковної інституції не було поступовим, бо співпадало з 

роками правління великих князів і основними етапами політичного та адміністративного 

розвитку Київської Русі.  

Основним гарантом матеріального благополуччя Церкви упродовж всієї історії Київської 

Русі були або великі князі, або претенденти на князівський престол. Тому церковні ієрархи 

прагнули союзу з великими князями і боярами. Єпископські кафедри, монастирі, соборні храми 

були великими землевласниками, відрізняючись від світських феодалів невідчужуваністю своєї 

власності. Проте, за межами своїх вотчин Церква була значно меншою політичною силою в 

країні, ніж світські феодали, і не переслідувала своїх політичних цілей. 

Разом з тим церковна організація з князівською владою була важливою політичною 

структурою, що сприяла централізації країни і використовувала авторитет ієрархів.  

Давньоруська церква виконувала у суспільстві цілий ряд функцій. У першу чергу вона 

відала відправленням культу, займалася місіонерською, віросповідною і 

пропагандистською діяльністю, здійснювала християнські таїнства тощо. Ця її діяльність за 

допомогою князівської влади здійснювала суттєвий вплив на формування суспільної 

свідомості, давньоруської писемності і літератури, києво-руської культури загалом у 

християнській релігійній формі, борячись з проявами язичницьких елементів. Християнська 

релігія стала важливою умовою перетворення родоплемінного населення Київської Русі в 

єдиний християнський народ, а саме християнство у свідомості русичів стало 

трансформуватися в державну релігію. Хоча Давньоруська церква і не могла поширити 

вплив християнського культу на всю територію країни, особливо на населення 

територіально віддалених від центра областей. Ступінь канонічної єдності території 

давньоруської церковної організації відображав соціально-політичну ситуацію на Русі і 

співпадав з межами територій, підконтрольних великому князю.  

У публічно-правовій сфері Давньоруська церква володіла великими можливостями, 

завдяки завойованій широкій юрисдикції, ставши частиною державної організації і 

здійснюючи її владу на місцях через єпископських чиновників. Тому багато сфер суспільного 

життя (мораль, сімейно-шлюбні стосунки, право успадкування, контроль за мірами і вагами, 

питання честі, кримінальні злочини тощо) стали сферами церковного права. 

Важливу роль Давньоруська церква відігравала і в зовнішньополітичній діяльності 

держави. Вона сприяла не лише тісному контакту Київської митрополії з 

Константинопольським патріархатом і візантійськими імператорами, але й активізувала 

дипломатичні і культурно-освітні зв’язки з усіма країнами Європи.  

Перспективи дослідження. До проблемних питань, вирішення яких потребує 

подальших поглиблених пошуків, відноситься аналіз етнічної приналежності київських 

митрополитів та інших церковних ієрархів, впливів Константинопольської патріархії і 

візантійських імператорів на становище Давньоруської церкви та її взаємовідносини з 

князівською владою тощо.  
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half of the XIII century 

 

This article it is described the process of forming the hierarchical structure of the Church in 

Kievan Rus, clarified the evolution of the economic situation of the Ancient Rus Church, analyzed 

the essence and character of the relationship between the Church and princely power in Rus, the 

role of the Ancient Rus Church in social and political life of society. 
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Василий Балух 

Эволюция государственно-церковных отношений в Киевской Руси с конца Х до 

первой половины ХIII в.  

 

В статье охарактеризован процесс формирования иерархической структуры Церкви в 

Киевской Руси, раскрыта сущность и характер взаимоотношений между Церковью и 

великокняжеской властью, роль Древнерусской церкви в общественно-политической жизни 

страны. 
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«ЦЕРКОВНЫЙ ПЕРЕЯСЛАВ» 1686 ГОДА КАК ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА  

 

В статье сделан комплексный анализ основных событий и явлений, которые иллюстрируют 

общественно-исторический фон и раскрывают сущность определяющих идейно-

концептуальных аспектов инкорпорации Киевской митрополии в состав Московской 

патриархии. Опираясь на широкую базу источников и новейшие историографические 

достижения современной религиоведческой мысли, автор проводит комплексную 

объективацию этого акта с точки зрения канонического права Восточной Церкви. 

Значительное внимание уделено истолкованию последствий инкорпорации в контексте 

современной общественно-политического и церковно-религиозного бытия украинского народа. 

Ключевые слова: Украинская церковь, Киевская митрополия, Константинопольская 

патриархия, Московский патриархат, инкорпорация, епископат, собор. 

 

Актуальность темы. Украинские общественно-политические реалии и церковно-

юрисдикционные неурядицы сушествующих в Украине православных церквей требуют 

поиска надежных аргументов для моральной легитимизации движения за их автокефалию. 

Провозглашение автокефального статуса для древнейшей Киевской митрополии, которую 

однажды в неканонический способ присоединили к Московской церкви, стало возможным 

тут же провозглашением государственной независимости, но в связи с московским 

идеологическим диктатом этот процесс затянулся на целое двадцатилетие. Но после 

Революции Достоинства и усиления позиции церкви в обществе этот вопрос набрал 

совершенно нового звучания: о пересмотре роли и места в общественной и политической 
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жизни украинского народа отдельных церквей, что именуют себя «украинскими», не 

говорит разве что ленивый. 

Между тем разрешение этого действительно сложного и в то же время жизненно важного 

вопроса требует не только благих намерений, но и исторических, а главное – канонических 

оснований. Это, естественно, обостряет потребность введения в научный оборот аутентичных 

источников, которые позволяют сформировать комплексную историософскую и каноническую 

объективацию инкорпорации Киевской митрополии в состав Московской патриархии 1686 г. 

Такой подход создает условия для критического отображения московско-российского 

церковного колониализма, который берет свое начало с инкорпорации Киевской митрополии в 

состав Московской патриархии и позволяет создать своеобразный каркас модели, которая 

могла бы обеспечить достижение определенного консенсуса и гражданского согласия в 

современных взаимоотношениях между государством и Церковью в новых постмайдановских 

условиях украинской государственности. 

Цель и задания. В этой статье мы ставим себе целью осуществить комплексный 

историософский и канонический анализ акта присоединения Киевской митрополии к 

Московской Церкви. Достижения цели предопределяет решение следующих задач: 

выяснить основные факторы присоединения Киевской митрополии к Московской 

патриархии; истолковать ведущие идейно-концептуальные аспекты изменения её 

канонической юрисдикции; провести комплексную объективацию и дать критическую 

оценку этому акту в пределах канонического права восточной церковной традиции. 

Основное содержание статьи. В конце XVI в. царат добился подъема 

самопровозглашенной Московской митрополии до уровня патриархии. Это стимулировало 

появление этатистских тенденций и централизаторских настроений в государстве. В 

московском Кремле и его одноимённой патриархии начали осознавать, что для успешной 

реализации идеи «Москва – Третий Рим» ни в коем случае нельзя допускать существования 

какой-либо самостоятельной административной церковной единицы в рамках «своего» 

государства (по воображению московитов она должна простилаться везде, где растет 

берёза). Этим, похоже, Москва и определила судьбу той части Киевской митрополии, 

которая, согласно решениям Переяславской рады, должна была перейти под власть 

московского государя. Речь идет прежде всего о Левобережной Украине. 

И так, курс на присоединение Руськой церкви (Киевской митрополии) к Московской 

патриархии в Кремле взяли сразу же после Переяславской рады 1654 г. Это было 

обусловлено, прежде всего тем, что Москва расценивала милитаристский союз, который 

был необходим гетману Б. Хмельницкому в его войне с Речью Посполитой, как 

политическую унию, следствием которой должно было стать полное воссоединение 

этнических земель Украины-Руси и Московии. Иными словами, военно-политический 

Переяслав 1654 г. открыл путь к «церковному Переяславу» 1686 г., когда с согласия и 

непосредственного давления гетмана И. Самойловича на киевскую кафедру был избран 

первый «московский» митрополит Киевский и Галицкий Гедеон. 

Следует заметить, что при жизни православных митрополитов Петра Могилы (1632 – 1647 гг.) 

и Сильвестра Косова (1647 – 1657 гг.), которые стояли на позициях построения в Украине-Руси 

национальной церкви с номинальной зависимостью то ли от Рима, то ли от Константинополя, но 

в политической структуре Речи Посполитой и не в коем случае не Московии. А это означало, что 

на реализацию своих планов у московского царата не было ни малейшего шанса. Упомянутый 

факт признают, между прочим, и многие российские исследователи, в т. ч. В. Карташев. Он 

пишет, что только тогда, «когда сошёл со сцены митр.[ополит] П.[ётр] Могила и вскоре (1648 г.) 

занял гетманство Богдан Хмельницкий, началось неудержимое движение в сфере «русского 

вопроса» [11, c. 680] (надо понимать – «украинского»). 

Между тем, следует полагать, что на процесс инкорпорации Киевской митрополии в 

состав Московского патриархата больше всего повлияла смерть лидеров Украины-Руси: 

духовного – митрополита Сильвестра и государственного – гетмана Богдана Хмельницкого. 

Они оставили этот мир почти одновременно – 1657 г. Именно тогда в жизни Украины и её 
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Церкви началась смутная эпоха, полная кровопролития, борьбы за власть, измен, мятежей и 

расколов. Некоторые украинские историки называют этот период «Руиной» (например, 

Н. Костомаров, И. Огиенко).  

Политическим и социальным кризисом успешно пользовалась Москва. Она всячески 

поддерживала украинских гетманов-мятежников, в частности, Ивана Брюховецкого (1663 – 

1668 гг.), Дамиана Многогрешного (1669 – 1672 гг.), Михаила Ханенка – Уманского 

полковника и наказного гетмана у неспособного управлять государственными делами Войска 

Запорожского Юрия Хмельницкого (1669 – 1674 гг.), Ивана Самойловича (1672 – 1687 гг.). 

Последние, ради удержания в своих руках гетманской булавы, склоняли Русь-Украину в 

московское подданство, ища при этом легитимацию своей власти одновременно и в патриарха 

Московского. Взамен они обещали переподчинение Киевской митрополии Москве и 

настойчиво упрашивали, чтоб тот прислал им митрополита с московитов. Но нельзя думать, что 

все украинские гетманы были политическими слепцами. Вовсе нет, доказательством тому есть 

государственная деятельность и служение гетмана Ивана Выговского и, особенно, Петра 

Дорошенка (1665 – 1675 гг.), Ивана Мазепы (1686 – 1709 гг.). 

Следует заметить, что духовенство Киевской митрополии также не было однородным в 

вопросе о единстве с Московией. Больше всех к Москве тянулись те монахи, которые 

сформировали свои взгляды под длительным влиянием византийских политических исихатов, а 

также те, которые имели церковно-политическое общение с тогдашним московским 

«благочестием». Они, поддаваясь влиянию «миссионерско-просветительской» пропаганды 

афонского монаха Ивана Вышинского (1550? – 1621 гг.) и церковно-политической риторике 

митрополитов-москвофилов Иова Борецкого (1620 – 1631 гг.) и Исайи Копинского (1631 – 

1632 гг.), а также других приверженцев из числа церковных братчиков, искали себе протекторат 

у московского самодержца и патриарха. Свидетельством этого есть, например, «Палинодия» 

Захарии Копинского, где он высказывает мысль о особых достоинствах Москвы и о расчете 

украинцев на ее заступничество [9, с.111-114]. А митрополит Иов Борецкий и во все призывал 

украинскую паству к московскому подданству. Характерно, что в той же мере нарастало и 

неудовольствие среди тех православных, которые всячески препятствовали сближению 

Киевской митрополии с Московской патриархией.  

Поскольку все архиереи Правобережной Украины оставались верными взглядам и 

завещаниям митрополита Сильвестра, который не разделял политического курса 

Б. Хмельницкого и был категорически против московского подданства, гетман тут же после его 

смерти поручил временное управление Киевской митрополией епископу Черниговскому 

Лазарю Барановичу (1657 – 1692 гг.). Но и здесь мы должны чётко понять, что сам факт не дает 

прочных оснований утверждать, что Б. Хмельницкий таким образом пытался помочь Московии 

в разрешении «украинского вопроса». Если бы он действительно следовал, как это пытаются 

навязать фальсификаторы церковной истории, выполнению Переяславских договорённостей, 

которые якобы содержали пункт о переподчинении Киевской митрополии Московскому 

патриарху [19], то он обязательно известил бы московского государя и патриарха, хотя бы о 

смерти митрополита Киевского. Но он этого не сделал, подтвердив тем самым свою автономию 

по отношению к Московии. Вместе с этим мы не исключаем и того, что это могла быть реакция 

гетмана на предательскую и антинациональную политику Московии, что особенно проявилась 

тогда, когда «дело» старого Хмельницкого шло к упадку. Подтверждением может служить факт 

приглашения на елекционный собор тех иерархов Киевской митрополии для избрания нового 

митрополита, которые находились в областях, подвластных польскому королю и были 

категорически против «политического Переяслава» 1654 г. 

Король Ян Казимир (1648 – 1668 гг.) естественно разрешил епископам Львовскому, 

Луцкому и Перемышльскому принять участие в соборе, поскольку был уверен, что его 

участники изберут такого митрополита, который в сторону Москвы не будет даже смотреть. 

Этому и в духовенства, и в казацкой старшины были веские причины: царат, как всегда, в 

присущем ему духе обманывал Войско Запорожское относительно гарантий статуса, 

привилегий и того, что касалось его государственности и автономии. Между тем, случилось 
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так, что выборы гетмана Войска Запорожского опередили выборы митрополита Киевского, 

Галицкого и всея Руси. 27 июля 1657 г. Б. Хмельницкий умер, так и не дождавшись 

открытия собора. Важно заметить, что гетман Хмельницкий был одержим идеей передачи 

власти по наследству, подобно тому, как это было в Римской империи или её сопернице 

Византии. Возглавив Войско Запорожское, он успел навязать её большей части казацкой 

старшины. Поэтому 26 августа 1657 г., во время избрания нового гетмана Ивана 

Выговского, было решено, что как только сын Богдана Хмельницкого Юрий достигнет 

совершеннолетия, он станет гетманом. Старый гетман, находясь в отчаянии и смотря смерти 

в глаза, завещал: «Предаётся он под охрану Божию и попечение ваше, и анафеме предаю 

каждого, кто сведёт его с пути истинного и сделает его притчею во языцех и посмешищем 

среди людей! […] Прошу вас и призываю укреплять его добрыми советами и мужеством 

постоянно вдохновлять» [7, c. 189-190]. Как справедливо заметил М. Грушевский, это был 

тот случай, когда «отцовское сердце взяло верх над гетманским рассудком» [3, c. 72]. На 

самом деле, провозглашение Юрия Хмельницкого гетманом стало роковой ошибкой и во 

многом определило судьбу Украинской государственности и исторического развития 

Украинской церкви. Совсем молодой, и по словам И. Огиенка, «не отличавшийся умом» и 

будучи «не способным к власти» [8, c. 47], Юрий Хмельницкий согласился на так 

называемую «Переяславскую раду – 2» (14/27 октября 1659 г.), где подписал 

сфальсифицированные царскими канцеляристами (в частности князем Е. Трубецким) 

статьи, одна из которых включала в себя гарантию о переподчинении Киевской 

митрополии. И это лишь один из целой цепочки антигосударственных шагов горе-гетмана.  

Возвратимся к гетману Ивану Выговскому (1657 – 1659 гг.), с избранием которого 

политические приоритеты резко поменялись, притом не в пользу Московии. Гетман Выговский 

не только провел выборы митрополита (6/19 декабря, в Николин день), на котором избрали 

митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси епископа Луцкого и Острожского Дионисия 

Балабана, не разделявшего промосковского курса Лазаря Барановича и архимандрита Киево-

Печерского Иннокентия Гизеля, но и повел открытую политику освобождения этнической 

Украины от Московского подданства. Следует подчеркнуть, что митрополит Дионисий (1657 – 

1663 гг.) выступал гарантом канонического единства Киевской митрополии с 

Константинопольским престолом на протяжении всего своего архипастырского служения в 

условиях жестокой церковно-политической интервенции со стороны Москвы. Само же 

избрание Дионисия митрополитом Киевским стало для неё неожиданностью, но ещё более 

неожиданным было объявление ей войны (известная историческая битва под Конотопом, когда 

царские войска были полностью разгромлены, а сам Алексей Михайлович от испуга пытался 

убежать из Москвы куда-то «за Волгу, за Ярославль») [22].  

Но, к сожалению, закрепить победу гетману И. Выговскому не удалось. В Киеве, где ещё со 

времён Переяславской рады и гетманства Богдана Хмельницкого находились царские 

администраторы, а также на всём Левобережье, московское влияние ставало всё сильнее. Среди 

казаков против него начался заколот, поставивший под угрозу пребывание в Киеве на 

митрополичьем престоле и Дионисия Балабана. Митрополит советовал гетману искать „modus 

vиvendи” для оказавшейся под угрозой Украинской государственности в политической 

структуре Речи Посполитой. Для достижения этой цели ему предстояло немедленно и 

полностью разорвать узы политической унии, на которою решился его предшественник 

Б. Хмельницкий. В этих условиях митрополит Дионисий вынужден был перенести свою 

резиденцию в тогдашнюю гетманскую столицу Чигирин. Это также имело свои негативные 

последствия как для украинской государственности, так и для организации церковной жизни в 

Украине-Руси. Исследователи не случайно подчёркивают, что именно начиная с «этого 

времени Левобережные епархии de facto подчинены патриарху Московскому, но de jure 

вывести их из подчинения Константинополю по-прежнему не удаётся»[16, c.174]. 

Длительное отсутствие митрополитов на восточных границах Речи Посполитой создало 

благоприятную почву для борьбы за власть и лавирования казацкой старшины и отдельных 

гетманов между Варшавой и Москвой. Кроме того, начались бурные интриги и среди 
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церковников. Первым, кто решил воспользоваться отсутствием митрополита в Киеве, а также 

настоящей политически нестабильной ситуацией, был Черниговский архиепископ Лазарь 

Баранович и группа левобережного духовенства, симпатизировавшего московской 

интервенции. За лояльность к последней царат провозгласил его местоблюстителем Киевской 

митрополии, а черниговскою кафедру патриарх Иоасаф II (1667 – 1672 гг.) преподнёс к 

достоинству архиепископства. Эти деяния – грубейшее нарушение церковных канонов, в 

частности 8-го правила ІІІ Вселенского собора [12, c. 37]. На московском соборе 1666 – 1667 г., 

где с молчаливого согласия восточных патриархов – Александрийского Паисия (1657 – прибл. 

1665; 1668 – 1677/1678 гг.) и Антиохийского Макария ІІІ (1647 – 1685 гг.) – принималось 

решение о возведении Черниговской кафедры в архиепископство, пытались лоббировать и 

вопрос об отторжении Киевской митрополии от Константинополя и присоединении к 

Московскому патриарху. Но тогда эту интригу удалось пресечь на корню, благодаря тем же 

восточным патриархам. Они, испугавшись низвержения с патриарших кафедр, отказались 

обсуждать этот вопрос, объяснив малограмотным, но столь отчаянным участникам собора, что 

решение подобного рода вопросов – прерогатива Вселенского патриарха [13, c. 660]. После 

отказа рассматривать вопрос о переподчинении Киевской митрополии царь потребовал от 

патриарха Александрийского Паисия дабы тот обратился к митрополиту Киевскому, 

Галицкому и всея Руси Иосифу Нелюбовичу-Тукальскому (было время, когда Украинская 

Церковь имела троих митрополитов одновременно, подробнее об этом мы говорим ниже), чтоб 

тот обратился к русской (украинской) пастве, находящейся главным образом в пределах Речи 

Посполитой, с настоятельной просьбой поддаться московской церковно-политической 

экспансии. Но и здесь Алексей Михайлович получил отказ. Его Святейшество не пошёл на 

очередной неканонический шаг, объяснив царю, что писать и вмешиваться в чужую епархию 

он не посмеет [25, c. 182].  

Тем временем, несмотря на активное участие в московском соборе, архиепископ Лазар 

стал не удовлетворять Москву. Испугавшись столь неожиданных и радикальных изменений 

в военно-политической ситуации (переход на сторону поляков Юрия Хмельницкого, 

Конотопская битва с явным триумфом гетмана И. Выговского, очередное поражение 

московских войск под Чудновым, принятие нового соглашения с Речью Посполитой – 

Слободыщенского трактата), Лазарь Баранович стал больше внимания уделять уже не 

реализации московской политики в Украине-Руси, а чтению философских трактатов, 

писанию научных трудов и стихотворений.  

Между тем архиепископ Лазарь всё же сумел сделать много чего, что было явно на руку 

Москве. Именно он приложил усилия, чтобы в Гетманщине заправляли московские 

прислужники – И. Брюховецкий (1663 – 1668 гг.) и Д. Многогрешный (1669 – 1672 гг.). Он 

также советовал полковнику Сомке, который после смерти И. Выговского незаконно 

захватил власть на Левобережье, чтобы тот, если хочет удержать в руках гетманскую 

булаву, немедленно обратился к московскому царю за разрешением избрать для Киева 

митрополита. А в 1669 г. убедил гетмана Дамиана Многогрешного отправить в Москву 

посольство и просить Алексея Михайловича о принятии Украины (Малороссии) под его 

государеву руку. Членам этого посольства была дана инструкция: просить царя не отдавать 

полякам Киева – «этого первопрестольного града царства Русского, от которого искони 

на всю Россию воссияла благодать Божия» [14]. Кроме этого, Лазарь Баранович упорно 

боролся против политического курса гетмана Петра Дорошенка (1665 – 1675 гг.), 

высказываясь словами И. Огиенка, «правдивого сына своего народа, который всё время 

трудился, как идейный вдохновитель самостоятельной Украины» [8, c. 17].  

Но для Москвы этого, видимо, было уже недостаточно. Царат хотел иметь под руками более 

заядлого исполнителя указаний Кремля. Подходящей кандидатурой оказался Нежинский 

протопоп Максим Филимонович. 1661 г. митрополит Питирим, без благословения патриарха 

Московского Никона, но за приказом царя, рукоположил его в епископа Мстиславского с 

именем Мефодий [8, c. 410 – 414]. Следует подчеркнуть, что к чести московским патриархам 

3/16 февраля 1662 г. патриарх Никон анафемствовал своевольного митрополита Питирима [8, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1667
http://ru.wikipedia.org/wiki/1672
http://drevo-info.ru/articles/5266.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%AC%D0%AF%D0%9D+%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7.html
http://drevo-info.ru/articles/22813.html
http://drevo-info.ru/articles/602.html
http://drevo-info.ru/articles/602.html
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c. 411]. Позже митрополит Киевский Дионисий обратился к патриарху Константинопольскому 

Парфению IV, чтобы тот тоже наложил анафему на Филимоновича за то, что он «изгналъ его 

(митрополита – М. Ш.) и силою похитилъ митрополичій престолъ посредствомъ мірской 

власти» [23, c. 58]. Патриарх поступил, согласно церковным канонам, издав анафему на 

Филимоновича. Объективность этого решения очевидна, ибо своими действиями и тот, кто 

рукополагал для «чужой церковной области», и тот, кто искал этого рукоположения среди 

чужих иерархов, есть преступниками с точки зрения церковного права. Их действия 

противоречат 35-му апостольскому правилу [12, c. 12], 2-му правилу ІІ Вселенского собора [12, 

c. 31], 8-му ІІІ Вселенського собора, а также 20-му правилу Трульского собора, которым 

запрещено не только всякое вмешательство в церковно-административную жизнь не 

подвластной епархий (церкви), но даже публично наставлять или обучать в „городе, который 

ему не принадлежит» [12].  

Казалось, что проблема из неканоническим местоблюстителем Мефодием была решена и 

митрополиту Дионисию можно было бы возвратиться в Киев, но владыка на это не пошел. 

Не согласился он переехать в Киев и тогда, когда его просил об этом гетман Юрий 

Хмельницкий, который в 1660 г. отправил с этой целью в Слуцк специальное послание к 

митрополиту. С одной стороны, владыка Дионисий был верным политическому курсу 

И. Выговского, а с другой, он хорошо знал об интеллектуальных способностях и военно-

политическом потенциале этого гетмана. По всей видимости, это и есть главной причиной 

отказа митрополита Дионисия возвратиться в Киев. Святитель предпочёл остаться на 

Правобережье, в Слуцком монастыре и оттуда управлял Киевской митрополией. На самом 

деле, ему это удавалось, поскольку его признавали митрополитом на всех этнических 

землях Украины, в том числе и на Левобережье. Подтверждением тому есть эпитафия, 

написанная политически верным слугой Москвы Лазарем Барановичем, в которой 

архиепископ сокрушает свое сердце по поводу кончины великого украинского архипастыря: 

«Помилуй, Боже! В такие трудные времена, когда нам наиболее нужны богомольцы, чтобы 

отвращать праведный гнев, мы лишились столь благочестивого пастыря. Нужно нам 

молиться, чтобы Бог всякие утехи утешил Церковь Свою и не оставил овец без пастыря» 

[18], а также переживание и волнении от вести о смерти митрополита Дионисия игуменов и 

архимандрита Киево-Печерского Иннокентия [18]. 

Вместе с этим, промосковски настроенные монахи не упускали возможности использовать 

ситуацию в своих целях. Эпицентром этого движения был Трахтимировский монастырь. 

Здешние монахи, возмущённые перенесением митрополичьей кафедры с Киева в Чигирин, 

решили обратиться к царю Алексею Михайловичу за позволением избрать нового митрополита 

на место Дионисия Балабана, который якобы оставил вверенную ему паству и подался служить 

полякам. В качестве посланца в Москву отправили игумена Иоасафа, который от имени всего 

левобережного духовенства благодарил царя за поддержку (Алексей Михайлович для 

прикормки украинских монахов время от времени давал денежные средства, издавал 

дарованные грамоты на землю, а также разрешал заходить им в Москву для сбора 

пожертвований) и просил, что бы государь решил, кто будет благословлять нового митрополита 

Киевского: патриарх Московский или патриарх Константинопольский [19]. Это было как раз на 

руку Москве, но ей тогда было совсем не до «украинского вопроса». Военно-политическая 

ситуация на этнических землях Украины складывалась для неё весьма драматично. Во-первых, 

царские войска потерпели позорное и сокрушительное поражение от поляков в Литве и Белой 

Руси; во-вторых, объединенное московское и казацкое воинство под командованием Василия 

Шереметьева и Юрия Хмельницкого потерпело несколько поражений от поляков и татар; в-

третьих, Юрий Хмельницкий последовал примеру гетмана И. Выговского – также признал 

власть польского короля. 

Вскоре на Правобережье произошли большие перемены как в политической, так и в 

церковной жизни. В 1662 г. Юрий Хмельницкий отрекся от гетманства, а митрополит 

Дионисий постриг его в Корсунском монастыре в монашество с именем Гедеон. Новым 

гетманом Правобережья избрали Павла Тетерю. В мае 1663 г. скончался митрополит 
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Дионисий, который всю свою архипастырскую деятельность отдал на служение идее 

независимой Украины и её Церкви. 

Почти одновременно с кончиной Дионисия на Левобережье вновь было решено собрать 

казачество на раду в Нежин для избрания нового гетмана. Воспользовавшись случаем, 

левобережные игумены, а также архимандрит Киево-Печерский Иннокентий Гизель обратились 

к наказному гетману Левобережья Якиму Сомке (1660 – 1663 гг.) и казачьей старшине, чтобы 

параллельно был избран и новый митрополит. На казачью раду также прибыл всем известный 

политический конъюнктурщик, московский прислужник эпископ Мефодий Филимонович, 

который тогда еще считался местоблюстителем Киевской митрополии. Не без влияния 

последнего казачья рада избрала гетманом Ивана Брюховецкого. К присяге нового гетмана 

привёл его давний симпатик – епископ Мефодий, который также рассчитывал на своё избрание 

митрополитом Киевским при И. Брюховецком.  

Вскоре к этому гетманау обратился архиепископ Лазарь Баранович с просьбою 

похлопотать перед царем Алексеем Михайловичем о незамедлительном избрании нового 

митрополита Киевского. Но среди казачьей старшины разразилось неудовольствие тандемом 

Брюховецкого-Филимоновича, многие начали открыто бороться против новоизбранного 

гетмана. Как выход из ситуации последовал созыв собора иерархов Киевской митрополии в 

Корсуне (теперь – Корсунь-Шевченковский, Черкасская область), на котором в ноябре 1663 г. 

было избрано не одного, а сразу двух митрополитов Киевских и Галицких и всея Руси. 

Следует заметить, что духовенство Левобережья проигнорировало собор [18], оставаясь 

верным Москве и назначенным ею блюстителям киевского митрополичьего престола – 

архиепископу Лазарю и епископу Мефодию, которые по очереди занимали указанную 

должность. Натоместь, прибывшие на собор представители духовенства Правобережной 

Украины поделились на две группы: одна, симпатизировавшая кандидатуре архиепископа 

Могилёвского, Мстиславского и Оршанского Йосифу Нелюбовичу-Тукальскому, а вторая – 

епископу Перемышльскому и Самборскому Антонию Винницкому. Надо заметить, что 

последний ничем особо не отличался, разве что был дядей или братом Иннокентия 

Винницкого, будущего православного епископа, который перевел Перемышльскую епархию 

на унию. За это, вероятно, он и был поддержан польскими властями. Что касается 

архиепископа Иосифа, то он, как искренне преданный идее независимой Украинской Церкви 

и государственности, не мог иметь и не имел поддержки ни в Москве, ни в Варшаве.  

Чтобы избежать раскола, было принято решение провести повторный елекционный собор 

19 ноября того же года. В его работе принял участие гетман Правобережной Украины Павло 

Тетеря (1663 – 1665 г.). Однако изменить положение не удалось: раскол сохранялся, а 

украинская паства оказалась в нелепой ситуации, ибо было непонятно, кто есть истинный 

архипастырь в Киевской митрополии. Король Ян Казимир сначала утвердил выборы обоих, 

но потом аннулировал полномочия митрополита Иосифа. На наш взгляд, неплохо отобразил 

это положение вещей А. Карташев: «Над тремя государственно разделенными теперь 

частями исконно руськой территории установились три православных юрисдикции. Над 

восточной, оккупированной Московскими силами, Украиной остался возглавителем 

архиеп.[ископ] Лазарь (Баранович). Он не пожелал ехать в Москву для получения титула 

митрополита, ибо не отказывался от традиционного возглавления К.[онстантино]польского 

патриарха. Но толерантно принимал фактическое возглавление здесь церковных дел 

Москвой. На самостоятельную маленькую территорию Запорожья оперся со званием 

экзарха К.[онстантино]польского патриарха епископ Иосиф (Нелюбович-Тукальский). А 

над православными русскими в польских границах король Ян Казимир утвердил 

управляющим православного Перемышльского епископа Антония Bинницкого, 

канонически подчиненного патриарху К.[онстантино]польскому [10, c. 220-221]. Но здесь, 

как мы видим, самой главной особенностью есть то, что такая дивная внутрицерковная 

неурядица и иерархическая путаница не стали соблазном искать кому-то из конкурентов 

помощи Москвы, а наоборот сплотили всех вместе для защиты православия и отстаивания 

своей канонической от неё независимости [10, c. 221]. Об этом российские исследователи 
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конечно же умалчивают. И в этом контексте следует заметить, что что-то подобное мы 

видим и сегодня, когда против российско-путинской интервенции подняли голос все 

существующие в Украине Церкви, в том числе и та, что до недавнего времени оставалась 

пятой колонной Кремля – УПЦ МП [4, 5].  

Вместе с тем, наиболее влиятельным душпастырем и церковным деятелем среди 

тогдашней тройки первоиерархов Украинской Церкви был митрополит Иосиф. Поэтому, 

учитывая его близость к той части казачества, которая боролась за независимость и от 

Московии, и от Речи Посполитой, польский король приказал заточить митрополита Иоифа – 

этого духовного лидера украинского казачества и великого государственника – в 

Мальборкскую тюрьму, где он просидел два года. Свидетельством тому, что митрополит 

Иосиф Тукальський был преданный идее Украины как автономной республики и 

независимой Украинской церкви есть то, что он, видя в каких сложных условиях оказалась 

Киевская митрополия, обратился к патриарху Константинопольскому Мефодию, чтобы тот 

своим решением предотвратил раскол, издав указ, которым утвердил бы митрополита 

Киевского: независимо от того, признает он его митрополитом или Антония Винницкого 

[23, c. 58-59]. Кроме того, тюремное заточение сопутствовало росту авторитета владыки 

Иосифа, особенно среди казачества и украинской шляхты. Несмотря на разделение 

Украины, именно его считали митрополитом «…всея Руси». Это давало ему право 

самостоятельно решать важные церковные вопросы и влиять на принятие государственно 

важных решений. За решительной поддержки гетмана Петра Дорошенко 6 марта 1686 г. он 

был назначен экзархом патриаршего престола в Украине.  

За время пребывания митрополита Иосифа в заключении Ян Казимир ввел на территории 

Речи Посполитой должность временного администратора Киевской митрополии. Это 

фактически был местоблюститель митрополичьего престола. На эту должность король 

назначил епископа Львовского Афанасия Желиборского. Позже последовал иной универсал – 

король аннулировал свое решение об утверждении митрополитом Киевским Антония 

Винницкого, вернув его назад на Перемышльскую кафедру (титул митрополита остался). Но 

и это не было эффективным шагом на пути к урегулированию иерархического кризиса, 

сложившегося в Киевской митрополии, который имел свои последствия не только для 

организации церковно-религиозной, но и политической жизни Украины в 

постпереяславский период.  

Возвращаясь к Корсунскому избирательному собору, следует напомнить, что в избрании 

Иосифа Тукальского и Антония Винницкого левобережное духовенство участия не принимало. 

В «московской» части Украины управление церковными делами по-прежнему оставалось в 

руках Мефодия Филимонова, который с помощью гетмана И. Брюховецкого смог вернуться в 

Киев. Там он попытался наладить отношения з местными монахами и даже попросил Алексея 

Михайловича, что бы тот хлопотал перед патриархом Константинопольским о снятии с него, 

нерадивого пастыря, анафемы. Московский государь отправил в Стамбул послание, где всю 

вину за нарушение церковных канонов брал на себя: он убеждал Патриарха в том, что 

рукоположение Мефодия и назначение на должность местоблюстителя Киевской митрополии – 

это исключительно его воля. Константинопольский патриарх снял анафему с епископа, но не 

признал за ним особого статуса. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы «прежде 

чуждавшиеся его киевские священнослужители вскоре вновь признали Мстиславского 

епископа законным местоблюстителем, вошли в общение с ним и стали возносить его имя за 

богослужением» [19]. 

Тем временем интриги среди казачьей старшины только обострялись. Наиболее 

ощутимыми они были на Левобережной Украине, где политической жизнью 

манипулировала Москва. Вскоре между епископом Мефодием и его «крышей» – гетманом 

Брюховецким – разгорелась непримиримая вражда. Последний опасался чрезмерного 

влияния на политическую жизнь недавно реабилитированного церковного иерарха. Пытаясь 

выслужиться перед царатом, они обвиняли друг друга в нелояльности к Москве, закидывали 

Кремль разными доносами и прочими жалобами. Исследователи пишут, что 
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И. Брюховецкий «стал относиться к епископу Мефодию столь неприязненно, что позволял 

казакам грабить его церковные имения» [19]. Противостояние закончилось тем, что в 1665 г. 

гетман, находясь в Москве, попросил Алексея Михайловича заменить местоблюстителя 

Мефодия митрополитом-московитом. Объясняя это предложение тем, что якобы епископ 

Филимонович способствует утверждению пропольских настроений среди украинского 

духовенства и его политической шаткостью.  

Но царь, понимая, что назначение Москвой митрополита для Киева не может произойти 

если уж не без благословения Константинопольского патриарха, то хотя бы с уведомлением 

его об этом. А тем более в условиях, когда Константинополь уже пресекал незаконное 

вмешательство Москвы в дела чужой церкви, например, анафемствуя рукоположенного 

митрополитом Питиримом Мефодия Филимоновича. Поэтому Алексей Михайлович только 

пообещал гетману, что «спишется» на этот счет с Патриархом. И, в случае позитивного 

отзыва, приступит к устроению Киевской митрополии так, как будет выгодно его царскому 

величеству и просьбе гетмана [8, c. 449]. Известие о московских переговорах Ивана 

Брюховецкого привело епископа Мефодия, а также киевских монахов и архимандрита 

Киево-Печерского Инокентия Гизиляв расстроенные чувства. Теперь они заявили, что 

митрополита, хотя и избирали с ведома гетмана, но исключительно из числа этнических 

украинцев. Здесь надо обратить внимание на то, что после визита в Москву гетман 

Брюховецкий стал уже не просто гетманом, а ещё и боярином [21, c. 101-102]. А этот, 

совсем чужой и даже оскорбительный для традиций Войска Запорожского, титул надо было 

его величеству ещё и отрабатывать. Поэтому, убеждая возмущённое духовенство, гетман-

боярин ссылался на то, что якобы еще Богдан Хмельницкий (не говоря уже о Юрасе) 

договорились с московским самодержцем о наставлении Киевского митрополита в Москве и 

о его подчинении Московскому патриарху. Парадоксальность противостояния духовенства 

из Брюховецким состояла в том, что больше всех затее последнего противился его друг и 

соратник Мефодий Филимонович, который с ревностного москвофила превратился теперь в 

украинского «самостоятельника». Он от имени всего левобережного духовенства заявил: 

«Коль быть у нас митрополиту московскому, а не из нас избранному, то пускай его 

величество прикажет всех нас поубивать. Добровольно на это мы никогда не согласимся. А 

если приедет к нам митрополит с Москвы, мы закроемся в монастырях и не выйдем, – разве 

что нас за шеи и за ноги выволокут оттуда… Нам лучше смерть принять, нежели отдаться в 

руки митрополиту с Москвы» [8, c. 451-452]. 

Вместе с тем дальнейшие политические события в Украине только усугубляли церковные 

нестроения. В январе 1667 г. военные действия между Московией и Речью Посполитой 

завершились подписанием Андрусовского мира (действовал 13,5 лет), в результате чего 

этнические земли Украины были разделены между Варшавой и Москвой. Демаркационная 

линия проходила по Днепру. Киев вместе с кафедрой митрополита захватила Москва. 

Теперь для последней было намного легче устанавливать свои порядки на аннексированной 

территории и, прежде всего, в церковной жизни. 

По нашим наблюдениям, для реализации планов Московской патриархии расширить 

свою каноническую территорию (как не странно, в неканонический способ) все-таки больше 

всего прислужились не украинские церковники, которые соблазнялись идеей московского 

«месианизма», а левобережные гетманы. Они пользовались тем, что там не было видно 

сильной церковной фигуры, которая могла бы противостоять московской интервенции и 

пресекать на местах политический и церковный сепаратизм. Более того, начиная с времён 

Андрусовского мира, между украинским и московским духовенством, особенно монахами, 

восстанавливаются довольно тесные связи. В значительной мере этому послужило то, что 

новоизбранный патриарх Никон воспитывался и формировался как церковно-религиозный 

деятель именно в Киеве. Поэтому он, как никто другой, знал о слабых местах украинской 

церковной жизни и политики в целом. С. Терновский пишет, что пребывание будущего 

патриарха в Межигорском монастыре, под Киевом, дало Иоакиму возможность иметь с 

Украиной-Русью постоянные связи. Этот же учёный, ссылаясь на «Епархиальные 
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ведомости», довел, что, начиная «съ 1676 г., игуменъ Киево-Межигорского монастыря 

регулярно каждые два года наряжалъ монаховъ съ посланиемъ къ патриарху» [23, c. 88]. Все 

это, конечно же, имело прямое влияние на реализацию идеи о переподчинении Киевской 

митрополии Москве. Не лишним будет отметить, что тем самым путём несколько лет, 

прислушиваясь к указаниям Московского патриарха Кирилла (Гундяева), вела Украину 

партия регионов и её главарь, кремлёвский «помазанник» В. Янукович. 

Вскоре после длительного шатания украинских гетманов между Варшавой и Москвой, а 

точнее с приходом к власти Ивана Самойловича (1672 – 1687 гг.) – яростного противника 

Речи Посполитой, царат уже не имел нималейших препятствий на своём великодержавном 

пути. Гетман Самойлович не скрывал, что готов помочь в реализации плана инкорпорации 

Киевской митрополии взамен на политическую поддержку его власти. Для этого он пытался 

склонить на свою сторону ещё жившего в Перемышле одного из трёх митрополитов – 

Иннокентия Винницкого, но тот на дурную затею гетмана-москвофила не велся. А 1679 г. и 

вовсе умер. С тех пор Киевская митрополия оставалась вакантной, а её местоблюститем как 

и раньше считался архиепископ Лазарь Баранович.  

Церковная политика Ивана Самойловича вызвала опасение у польского короля 

Яна ІІІ Собесского (1674 – 1696 гг.), который, следуя опыту короля Яна Казимира, издал 

специальный универсал о назначении епископа Львовского Иосифа Шумлянского (1668 – 

1708 гг.) администратором Киевской митрополии. Он предоставил иерарху право церковно-

административного надзора за деятельностью всех остальных епархий Киевской 

митрополии: Перемышльской, Луцкой, Мстиславской и даже Черниговской епархий [20]. 

Вследствие чего духовная власть архиепископа Иосифа Шумлянского начала резко расти, 

что явно было не на пользу гетману. 

Боясь потерять булаву, он обратился за поддержкой к малолетним царьчатам – Ивану и 

Петру. В частности, весной 1684 г. гетман просил юношей, чтоб те уговорили патриарха 

Иоакима (1674 – 1690 гг.) благословить Варлаама Ясинского на архимандрита Киево-

Печерского вместо покойного Иннокентия Гизеля [1, c. 214]. Последние, конечно же, рады 

были стараться, поскольку назначение Москвой архимандрита на Киево-Печерскую обитель 

Московским патриархом, без благословения Константинополя, означало её переподчинение 

de facto Москве. Исполняя волю самодержцев, патриарх Иоаким, попирая церковные 

каноны (в частности нарушены 34 и 35-е ап. правила; 2-е прав. ІІ Всел. собора; 8-е прав. ІІІ 

Всел. соб.), издал жалованную грамоту (от 26 февраля 1685 г.), которой благословил 

Варлаама Ясинского на архимандрию [1, c. 219-222]. Здесь снова мы имеем пример, когда 

сами гетманы дают Московии повод для вмешательства во внутренние дела Украинской 

церкви. С. Терновский, справедливо обращает наше внимание на то, что именно «гетман 

Иван Самойлович со своей стороны далъ поводъ патріарху входить въ дела малороссійской 

церкви» [23, c. 89]. 

После этого начались активные переговоры о выборах митрополита и о его интронизации 

в Москве. Свидетельством этого есть, между прочим, длительная и активная переписка 

московских царьчат и патриарха Иоакима с гетманом Сайловичем и его сватом – наиболее 

выгодным претендентом на митрополичий престол [1, c. 37-42]. Иоаким, в частности, писал: 

«А ще любовь твоя, усердіе и тщаніе о устроеніи въ Кіеве митрополита имать, зело добро и 

благословенно дело, на неже наша мерность, в проимышленіе тамо, благословеніе тебе и 

молитву дая, зде у благочестивейших великихъ государей, царей и великихъ князей Іоанна 

Алексіевича и Петра Алексіевича […], о томъ помоществовати долженствуетъ: да въ ихъ 

государской державе, особым ихъ о лепоте церковней тщаніи и о всенародней пользе 

веліимъ попеченыемъ, устроится многими леты вдовствующей Кіевской митрополіи 

начальный архіерей [1, c. 42]. В другом письме от 31 октября 1684 г. патриарх Московский 

уже не просто говорит о необходимости избрания митрополита, а даёт согласие на то, чтобы 

избран был именно епископ Луцкий и Острожский Гедеон [1, c. 42]. Последний, услышав 

это «послание», тут же отправил у Москву письмо (24 ноября 1684 г.), в котором поспешил 

заверить в своей полной покорности московским самодержцам и патриарху Йоакиму. «С 
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истиннымъ смиреніем и всеусерднымъ желательствомъ ихъ пресветлому престолу приношу 

мое челобитіе, отдаючи мя монаршой области, и хотячи быти вечнымъ ихъ великих 

государей богомольцемъ», – писал епископ-беглец [1, c. 42]. Как видим, полностью 

обоснованными есть выводы профессора С. Терновского, который настоятельно твердит: 

«Четвертынскій былъ первымъ кандидатомъ на митрополию ещё более тому, что был въ 

ближайшихъ отношенияхъ къ гетьману Самойловичу» [23, c. 97]. Это – первое, а второе то, 

что он «угоден был по своей покорности и московскому правительству» [23, c. 97]. 

Собор, как и планировали, состоялся 12 июля 1685 г. Учитывая значимость тех событий, 

которые начались с этого собора, представляется целесообразным дать ему более 

подробную характеристику и каноническую оценку. В истории Украинской Церкви 

подобных соборов не найти. Фактически, это было собрание мирян в угоду светской власти. 

Церковные иерархи, наместники монастырей и рядовое духовенство проигнорировало им 

полностью. Натоместь в храме св. Софии Киевской собрались Черниговский полковник 

Василий Борковский, военный есаул Иван Мазепа, Переяславский полковник Леонтий 

Полуботок, Киевский полковник Григорий Карпов, Нежинский полковник Яков 

Жураковский и другие влиятельные представители гетманской канцелярии [22]. Итак собор 

проходил под контролем казацкой старшины, но сам гетман в его работе не участвовал, 

«чтобы избиратели из духовенства чувствовали себя свободно» [2, c. 331]. Чтобы так было 

на самом деле, не явился на собор и сам кандидат в митрополиты епископ Гедеон. 

Проигнорировал этим собранием и епископ Черниговский Лазарь Баранович [1, c. 42]. Более 

того, владыка даже не прислал в Киев своих представителей. Как отчитался И. Самойлович 

перед Москвой, из Черниговской епархии на соборе не было «никого ни с архимандритов, 

ни с игуменов, ни с протопопов» [1, c. 66]. Зная о решениях гетмана и о готовности его 

ставленника – епископа Гедеона – принять архипастырский жезл от Московского патриарха, 

на собор не приехали иерархи Правобережной Украины [1, c. 66-67]. 

Настоящей причиной неявки духовного руководства и рядового духовенства, как заметил 

А. Лотоцкий, было то, что оно «во главе с Лазарем Барановичем, не поддерживало кандидатуру 

Гедеона с такими столь выраженными рвениями прислужиться Москве» [15, c. 373]. 

Но несмотря на всё это, 24 октября 1685 г. Гедеон Святополк-Четвертинский с большой 

свитой, которая состояла в основном из казачьей старшины, прибыл в Москву. В Успенском 

соборе Кремля в присутствии царей Петра и Иоанна Алексеевичей митрополит Гедеон 

присягнул на верность патриарху Иоакиму: «Если что ни будь с обещанного мною нарушу и 

отцу моему святейшему Иоакиму, патриарху Московскому и всея Руси и северных стран, а 

после него и всем будущим Московским и всея Руси патриархам, или же всему священному 

собору проявлю непослушание, или же сопротивляться стану, или же самовольно захочу 

что-нибудь делать в порученной мне епархии, то пусть буду лишен сана своего и власти без 

каких либо судов и распоряжений»[8, c. 188]. 

После этого московские цари и патриарх Иоаким вручили Гедеону грамоты, 

свидетельствовавшие о его утверждении на киевский митрополичий престол с правом ношения 

креста на митре, а в пределах своей митрополии – право предношения креста. Вместе с тем, эта, 

казалось бы значительная привилегия, была ничем по сравнению с запретом именоваться 

«митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси». Историческую титулярную частицу «и всея 

Руси» патриарх Московский наказал изъять, а вместо неё употреблять «и Малой России» [2, 

c. 336-337]. Между тем, это были только первые пагубные шаги из длинной цепочки злодеяний 

Москвы против Украинской Церкви и всего народа. 

Но назначение Киевского митрополита в Москве требовало хотя бы каково то 

объяснения для христианского Востока и в частности для Константинопольской 

патриархии, в юрисдикции которой находилась Киевская митрополия. Ситуация 

складывалась в пользу Московии, поскольку, с одной стороны, Константинопольская 

патриархия находилась в гнетущем положении: турецкие власти не только потыкали 

патриархами, но и меняли их чаще, чем царские гвардейцы портянки. А, с другой стороны, 

против Османской империи готовилась выступить Священная лига, которую формировали 
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несколько европейских государств с определяющей ролью Речи Посполитой. Вопрос стоял 

в том, кого поддержит Московия, которая на самом деле не собиралась поддерживать 

никого. Разводя своей дипломатией всех: и Киев, и Варшаву, и Стамбул, она сумела 

добиться согласия от Стамбульских властей и, прежде всего, церковного согласия на 

переподчинение Киевской митрополии себе.  

С «маленькими дипломатическими хистростями», по словам российского исследователя 

В. Лурье, в Стамбул (на самом-то деле по известным причинам переговоры проходили в 

Эдирне (Адрианополе) [27], было отправлено посольство: дьяк Никита Алексеев, 

представлявший московских царей, и Иван Лисица, посланец гетмана Ивана Самойловича. 

Они привезли с собой грамоты, которые содержали просьбу признать и утвердить переход 

Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата и закрепить сан 

митрополита за интронизированным в Москве епископом Гедеоном. Сначала послы 

встретились с большим симпатиком Москвы и самым влиятельным в то время среди греко-

славных патриархов Иерусалимским патриархом Досифеем ІІ (Нотарем). Зная о 

попустительствах Досифея в пользу Москвы, они пытались подкупом перетянуть его на 

свою сторону, в частности от него требовалось уговорить или заставить патриарха 

Константинопольского узаконить антиканоническое вмешательство Москвы в дела 

Украинской церкви. Но совсем неожиданно Иерусалимский патриарх заявил, что не только 

не поможет послам, но, напротив, будет решительно убеждать Дионисия ни в коем случае 

не давать соглашения на переподчинение Киевской митрополии, поскольку это 

противоречит церковным канонам [27, c. 12]. Он пытался объяснить послам, что передача 

Киевской митрополии Московскому патриархату и тем более в такой способ, когда сначала 

Москва посвятила митрополита для Киевского престола, а потом обратилась за 

легализацией этого поступка – есть грубейшим нарушением канонов Восточной Церкви. 

Исходя из последнего, патриарх Досифей объявил незаконным состоявшееся в Москве 

назначение Гедеона. Более того, как один из лучших канонистов того времени, он настоял 

на том, что решение такого вопроса, как переподчинение одной церкви другой, должно 

решатся на соборе и с участием всех восточных патриархов, а не кулуарно [27, c. 13].  

Пока патриарх Досифей отчитывал царского и гетманского послов, за согласием на 

Константинопольськую патриаршую кафедру в очередной раз пришёл Дионисий IV. 

Проиграв один за другим все раунды переговоров с патриархом Досифеем, послы решили 

не наступать снова на одни и те же грабли. Они обратились за помощью к Великому визирю 

Саре Сулейману-паше (1685 – 1687 гг.). Cтало также понятно, что в условиях войны 

Османской империи и Священной лиги лучшего союзника в переговорах с патриархами 

Востока им не найти. Проблема состояла в том, что османское правительство, которое 

прочно увязло в войне на Балканах, действительно полагало, что Москва может стать на 

сторону Священной лиги или открыть второй фронт самостоятельно. Исходя из этого, 

Великий визирь был готов исполнить любую волю московских царей, – лишь бы не 

допустить вмешательства у военный конфликт Московского государства [27, c. 8, 15].  

Патриарх Дионисий, узнав о позиции визиря Сары Сулеймана-паши, мгновенно изменил 

свою точку зрения. Как и все остальные греческие патриархи, которые никогда особо не 

заботились об устройстве Киевской митрополии, понял, что лучше синица в руках, чем 

журавель в небе. Иными словами, лучше быть патриархом над меньшей территорий, чем не 

быть им вообще, а тем более, зная, что за эту сделку ему щедро заплатят московские послы. 

Не хотел остаться не при делах и патриарх Досифей: он тут же подыскал «канонические» 

основания для отторжения Киевской митрополии и её инкорпорации в состав Московской 

патриархии. В частности, этот патриарх-симонист заявил, что когда он «повнимательнее 

перечитал канонические правила», то «якобы нашел одно, позволяющее архиерею по 

своему произволению передать часть своей области другому епископу» [19]. 

Вернувшись из Адрианополя в Стамбул, патриарх Дионисий все же собрал собор, на 

котором утвердили решение о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. 

Вскоре после собора были изданы соответствующие грамоты за подписью патриарха Дионисия 
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и остальных членов собора. Их направили царям Петру и Иоанну Алексеевичам, Патриарху 

Иоакиму, гетману Самойловичу и митрополиту Гедеону. Н. Алексеев и И. Лисица, как им было 

приказано московскими самодержцами, поднесли Дионисию 200 золотых червонцев и три 

сорока соболей (для тогдашней отсталой Москвы это была некая валюта). 

Следом за патриархом Константинопольским подобные грамоты отправил в Москву и 

патриарх Иерусалимский Досифей. За своё лицемерие и умение вовремя стать на сторону 

силы, а не правды, он также получил свою порцию соболей. Когда восточные патриархи 

наконец поняли, что они сделали, идя на поводу в Москвы, и за какую цену, они начали 

писать, чтобы московские цари последовали примеру царя Фёдора Ивановича, который за 

провозглашение Московского патриархата заплатил намного больше.  

Из Стамбула в Москву посольство возвратилось в конце 1686 г. На следующий год 

патриарх Дионисий, видимо, рассчитывая на очередную партию новых или свежий транш 

червонцев, опять прислал грамоту, в которой ещё раз подчеркивался новый порядок 

церковного устройства Киевской митрополии. В этом же 1687 г. московские самодержцы 

отправили в Украину свои грамоты и обязали гетмана Ивана Самойловича обеспечить 

функционирование Украинской церкви в новых политико-правовых условиях. Выполняя 

царские требования, гетман прежде всего известил духовенство Киевской митрополии об ее 

окончательном переходе в юрисдикцию Московского Патриархата. 

Выводы. Инкорпорация Киевской митрополии в состав Московской патриархии – это нечто 

другое, чем политико-идеологическая стратегия расширения Московского патриархата. 

Возомнив себя «Третьим Римом», Москва постаралась не допустить существования отдельной 

канонической территория, которой издревле была территория Руськой (Украинской) Церкви. 

Присоединение Киевской митрополии к Московской Церкви имело крайне негативные 

последствия как для украинской этно-национальной церковности, так и государственности в 

целом. Московская церковно-религиозная интервенция и аннексия канонической 

территории Киевской митрополии стали решающим фактором новой вспышки унионного 

движения в Правобережной Украине, которое закончилось переходом на унию троих самых 

влиятельных епархий Украинской Церкви – Перемишльской (1691 – 1692 гг.), Львовской 

(1700 г.) и Луцкой (1702 – 1712 гг.) [28]. 

В итоге, присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату, кроме 

скандального последствия, повлекло за собой множество негативных явлений в церковно-

религиозной и духовно-культурной жизни украинского народа. Сегодня они не менее 

ощутимы, чем тогда в далёком XVII веке, когда Украинское государство и его Церковь 

были разделены между сферами политического влияния Москвы и Варшавы. 

И то, что сегодня «хуже ляха свои дети её роспинают», помогая таким образом «московиту 

хозяйничать», как это предвидел почти двести лет спустя великий будитель украинского 

национального духа Т. Шевченко, и есть заслуга Московской империалистической церкви, а 

точнее её филии – так называемой Украинской православной церкви, которая появилась 

вследствие Харьковского церковно-сепаратистского собора 1992 г. и по сей день находиться в 

канонической и политической зависимости от Московской патриархии. 
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The article presents a detailed analysis of major events and phenomena that caused the 

social and historical background, leading ideological and conceptual aspects of the incorporation 

of the Kyiv Metropolis into the Moscow Patriarchate. Based on extensive sources and the latest 

achievements of modern historiographical religious views of researched field a comprehensive and 
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«Церковний Переяслав» 1686 року як політико-ідеологічна стратегія розширення 

Московського патріархату 

 

У статті зроблено комплексний аналіз основних подій і явищ, які ілюструють 

суспільно-історичне тло та розкривають сутність визначальних ідейно-концептуальних 

аспектів процесу інкорпорації Київської митрополії до складу Московської патріархії. 

Спираючись на широку джерельну базу і новітні історіографічні досягнення сучасної 

релігієзнавчої думки, автор проводить також комплексну об'єктивацію цього акту з 

позиції канонічного права Східної Церкви. Значну увагу приділено витлумаченню наслідків 

приєднання Київської митрополії до Московської патріархії 1686 р. в контексті сучасного 

суспільно-політичного та церковно-релігійного буття українського народу. 
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РОКИ НАВЧАННЯ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА: 

НА ШЛЯХУ ДО КОНФЕСІЙНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

У статті висвітлено життєві колізії Ф. Прокоповича на його шляху до православної віри. З 

цією метою розглянуто період навчання Ф. Прокоповича та виявлено, з одного боку, причини 

його зречення Православ’я, а з іншого – причини зречення уніатства та умови формування 

антикатолицьких і антипапських настроїв. Крім того, акцентується увага на значному впливі 

протестантської доктрини на світогляд Ф. Прокоповича. 

Ключові слова: протестантизм, пієтизм, уніатство, Православ’я, світогляд, освіта, 

теологія, антикатолицизм, антипапізм, догмат, конфесійність. 

 

Актуальність. Відродження та переосмислення історичної, культурної та релігійної 

спадщини певного народу, завжди є актуальним. У свою чергу, в умовах різких та 

кардинальних суспільних трансформацій, які тісно співвідносяться з ростом національної 
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свідомості – такі дослідження виступають нагальною потребою. Становлення національної 

спільноти та державної єдності, як не парадоксально, та все ж ґрунтується не військовим 

чинником, не економічним, а свідомістю – лише тоді, коли спільнота усвідомлює себе 

єдиною, поділяючи спільні світоглядні принципи, формується справжня і нерозривна 

політична єдність. Формування таких принципів, зокрема, серед українського народу, в силу 

специфіки його світогляду, не можливе поза вивченням релігійного світогляду. Останній, як 

відомо, також не можна вважати явищем стихійним, адже він постає як результат свідомої і 

планомірної діяльності визначних релігійних діячів, серед яких особливе місце належить 

Феофану Прокоповичу. 

Стан наукової розробки. Життєвий шлях, творчий та соціокультурний доробок 

видатного українського релігійного діяча Феофана Прокоповича, уже неодноразово поставав 

предметом досліджень регієзнавців, культурологів, соціологів, філософів тощо. Зокрема, в 

цьому відношенні варто згадати праці таких відомих українських та зарубіжних вчених як 

А. Карташев, А. Замалеєв, Ф. Міллер, Т. Байєр, М. Родишевський, І. Чистович, М. Семчишин, 

М. Попович, Р. Штупперіх, Г. Флоровський, Ю. Крижанич, Д. Дамаскін-Руднєв, Е. Вінтер, 

П. Громов та багато інших. Кожен зі згаданих дослідників акцентував увагу лише на певних 

аспектах життєвого шляху чи соціокультурної та релігійної діяльності Ф. Прокоповича. 

Разом з тим, в умовах нинішньої релігійної ситуації, яка тісно пов’язана, з одного боку, з 

багатоконфесійністю українського населення та пов’язаною з нею релігійною нетерпимістю, 

інтенцією на об’єднання православних церков, а з іншого – з конфесійною невизначеністю 

великої кількості українців, життєвий шлях Ф. Прокоповича може стати не тільки прикладом, 

але й предметом моральнісних роздумів та особистісного самовизначення. 

Зважаючи на сказане, метою нашої роботи є розкриття життєвих колізій Ф. Прокоповича 

на його шляху до православної віри на тлі антикатолицьких та антипапських настроїв. 

У рамках поставленої мети будуть вирішені такі завдання: 

1. Висвітлення життєдіяльності Ф.Прокоповича на його шляху до православної віри. 

2. Дослідження причин зміни конфесійних і світоглядних орієнтацій Ф.Прокоповича. 

3. Визначення факторів формування в українського релігійного діяча антикатолицьких 

настроїв та установок у період навчання. 

Виклад матеріалу. Переходячи до розкриття поставленої мети, слід підкреслити, що 

світоглядна позиція Ф. Прокоповича формується на ґрунті його життєвого шляху та, 

щонайголовніше – освіти. Про специфіку останньої сьогодні можна говорити, спираючись 

насамперед на факти біографії Ф.Прокоповича, які укладали дослідники Т.-З.Байєр, 

Д.Дамаскін-Руднєв та Ф.Міллер, а також написаний з ноткою сарказму агіографічний твір 

М.Родишевського. Відповідно, узагальнюючи ці свідчення, констатуємо отримання 

Єлеазаром (Єлісеєм) (таким було справжнє ім’я Феофана Прокоповича в метриці про 

народження) початкової освіти саме в стінах Києво-Могилянської колегії. З 1692 по 1697 рік 

майбутній реформатор вивчав тут математику, метафізику, фізику (в значенні науки про 

природу), логіку та ази богословських наук. До речі, богослов’я стало навчальною 

дисципліною в колегії лише з 1689 року. 

Схоластичний метод викладання, який домінував у тодішній Києво-Могилянській колегії, 

репрезентував собою тріумф універсальної в ті часи єзуїтської освітньої доктрини, яка, в 

свою чергу, створила своєрідну шкільну культуру. Від подібного схоластичного методу 

подання навчального матеріалу Єлісей, ймовірно, зрозумів і запозичив надзвичайну користь 

логічно послідовного, належним чином оформленого знання як джерела богопізнання. Отже, 

якщо сьогодні й можна говорити про наявність православного початку в світогляді юного 

Єлісея, то лише в його раціоналізованому варіанті. До речі, успіхи в навчанні Єлісея можна 

пояснити не лише його здібностями та допитливістю, але й, радше за все, солідною 

домашньою допомогою, яку надавав йому опікун, дядько по матері, професор і ректор Києво-

Могилянської колегії Феофан Прокопович I. 

По закінченні філософського відділення колегії влітку 1697 року Єлісей попросив у свого 

покровителя – митрополита Варлаама Ясинського надати йому можливість продовжити 
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освіту на Заході. Митрополит, з огляду на здібності та успіхи у навчанні свого улюбленця, 

погодився. Так майбутній реформатор опинився на Волині, що входила до складу тодішньої 

Польщі. Там, ймовірно, у Володимирі-Волинському (за свідченням М.Родишевського) він 

приймає постриг у ченці-уніати під іменем Самуїл, щоб мати змогу навчатися в латинських 

закладах, а згодом і викладати у місцевій школі піїтику. Є також свідчення про студіювання 

Єлісея у навчальних закладах Львова та Кракова. 

Звернемо увагу на доволі показовий факт культурного життя тодішньої України. Здібні 

юнаки могли отримати належну освіту європейського рівня лише шляхом зречення 

православної віри. Отже, було багато людей, які вважали нормальним заради освіти на 

деякий час поступитися конфесійними поглядами і принципами. Це, в свою чергу, з одного 

боку, пояснює надзвичайне тяжіння серед тодішньої молоді до здобуття належної освіти, а з 

іншого – вказує на невисокий рівень і відсутність авторитету Православ’я, що, ймовірно, 

можна пояснити надмірною усталеною задогматизованістю Православної церкви. При цьому 

слід зважати на латинську мову викладання та значний, потужний освітній потенціал 

католицького Заходу порівняно з обмеженим богословським доробком східнохристиянської 

традиції, що була адаптована на теренах тодішньої України. 

Відтак до Феофана Прокоповича клятву на перехід в уніатство давали такі відомі діячі, як 

Інокентій Гізель, Йоасаф Кроковський, Стефан Яворський та інші не менш визначні 

особистості. Чи були щирими київські “відступники” в своєму зреченні? Безперечно, 

переважна більшість з них усвідомлювала нагальну необхідність отримати освіту, 

відмовившись від своєї віри, бодай тимчасової, з метою подальшого покаяння. Треба 

зазначити, що тодішні ієрархи Православної церкви, зважаючи на брак (у ті часи) освічених 

богословів та беручи до уваги покаянні листи колишніх уніатів, відпускали їм гріх 

віровідступництва. Зазвичай автори цих покаянних листів пояснювали свою зраду нещирістю 

вчинку, оскільки діяли “не серцем, але єдино устами”. 

Проте навчання у католицько-латинських закладах не могло не вплинути на формування 

світогляду їхніх випускників. Тому слушною є думка І.Чистовича: “Хоч би якою великою 

була любов їхня до Православної церкви і хоч би яким сильним було бажання принести 

посильну жертву на користь її – визнаємо в них найчастіші та найсвятіші спонукання, якими 

були проникнуті вони під час своєї освіти; а проте повинні зізнатися, що не всі вони зберегли 

чистоту свого вчення, що деякі з них прониклися духом католицизму, захопилися його 

установками, обрядами, звичаями і навіть засвоїли поняття, не зовсім узгоджені з 

православним догматом” [1, с.35]. 

У такому випадку постає цілком умотивоване питання: чи був реальним католицький 

вплив на формування поглядів і Феофана Прокоповича. Втім, щоб виявити наявність чи 

відсутність ознак такого впливу, простежимо перипетії та колізії подальшої долі майбутнього 

реформатора, пов’язаної з отриманням ним освіти. 

В уніатських школах Волині він не затримався. Тодішній уніатський єпископ Лев Заленський 

з Володимира був буквально приголомшений бездоганною латиною Самуїла та його 

обізнаністю в богословських науках. Тому він дав рекомендацію молодому ченцю, який 

робив уже перші успіхи на ниві викладання піїтики та риторики, і він був відправлений до 

Риму для продовження та поглиблення освіти. За словами М.Родишевського, “і послали його 

вони, уніати, заради досконалішого вивчення в Рим до Папи” [2, с.1]. 

У Римі майбутній реформатор був зарахований до Колегії святого Афанасія. Принагідно 

зробимо кілька зауважень стосовно цього навчального закладу. Колегію святого Афанасія 

було засновано у 1577 році за ініціативою папи Григорія XIII задля поширення католицької 

ідейної експансії на територію Греції та на слов’янські землі. Відповідно перед наставниками 

колегії постало завдання всебічно підготувати місіонерів, майбутніх провісників католицької 

віри на Сході. 

Наскільки успішною була місіонерська впливовість цього навчального закладу, можна 

судити за такими виразними прикладами. 
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Саме тут навчався Іпатій Потій – один з ініціаторів та організаторів Берестейської унії, 

якого 1599 року було зроблено київським уніатським митрополитом. Серед випускників 

колегії бачимо і Юрія Крижанича – затятого прихильника об’єднання слов’янства під владою 

та егідою Росії. Цей відомий свого часу хорватський мислитель навіть клопотав перед царем 

Олексієм Михайловичем про створення Всеслов’янської єдності, ідеологічним підґрунтям якої 

було б католицьке віросповідання. Звичайно, такі плани були утопією, тому Юрій Крижанич 

був засуджений на заслання до Тобольська. Згодом після переїзду до Вільно він стає членом 

єзуїтського ордену. Тоді прихована прихильність Юрій Крижанича до Католицизму нарешті 

стала явною і була підкріплена конкретним вчинком. 

У Колегії святого Афанасія навчався також Палладій Роговський, якого там було 

рукоположено навіть в ієромонахи. Він залишає Рим як активний, часом запопадливий 

католицький місіонер. Але вже у Венеції звертається з проханням до грецького митрополита, 

який перебував там, відпустити йому гріх віровідступництва. У Москві Палладій звертається 

до патріарха з покаянним листом і, звичайно, стає православним. У 1698 році після усунення 

Йоанікія та Софронія Ліхудів його було призначено ректором Слов’яно-греко-латинської 

академії у Москві. Проте, незважаючи на показну православність у виголошуваних ним 

проповідях та промовах, за свідченням Г.Флоровського, Палладій “цілком залишився в колі 

римської доктрини” [3, с.100]. 

Наведені вище факти демонструють особливість, передану словами І.Чистовича, згідно з 

якою “немає нічого дивного, що люди з добрими намірами і віддані своїй церкві, непомітно 

надихалися духом католицизму, заносили його із собою в російське училище і в руську 

церкву” [1, с.100]. Відтак слід усе ж таки визнати – вихованці Колегії святого Афанасія якщо 

і не виходили звідти відступниками від Православ’я, то у подальшому у віросповідних 

питаннях займали нестійку, хитку позицію. 

Звичайно, що Феофан Прокопович безперечно міг наслідувати приклад своїх 

попередників-колежан. Втім, з ним на рівні релігійного світосприйняття трапляється доволі 

дивна, як на перший погляд, метаморфоза. Розпочнемо з того, що римський період був дуже 

важливим для формування світоглядних принципів та установок Феофана Прокоповича і 

відповідно його конфесійної визначеності. Е.Вінтер у статті “Феофан Прокопович і початок 

російського Просвітництва” говорить про “вирішальну роль” для духовного розвитку 

Ф.Прокоповича його перебування у Римі. Відтак римський період формування поглядів 

майбутнього реформатора заслуговує на особливу увагу. 

Рокам навчання Феофана у Колегії святого Афанасія (1698 – 1701 рр.) дослідники 

присвятили чимало творів. Серед них варто назвати грунтовні дослідження німецького 

вченого Роберта Штупперіха “Феофан Прокопович у Римі” (1931 р.) та італійського вченого 

Франко Вентурі “Феофан Прокопович” (1953 р.). Зокрема, Р.Штупперіх першим згадав про 

той факт, що в матрикулах Колегії святого Афанасія Ф.Прокопович був записаний під іменем 

Самуїла Церейського. Він висунув гіпотезу, згідно з якою зафіксовані в матрикулах ім’я та 

прізвище майбутнього реформатора були справжніми. Нагадаємо, що саме ця номінація імені 

та прізвища вперше промайнула у Феофана при прийнятті ним постригу у ченці бітевського 

базиліанського монастиря, що на Волині, тобто при визнанні ним уніатства. 

У Колегії святого Афанасія Самуїл прослухав курси з класичної літератури, археології, 

філософії, численні курси теологічних дисциплін схоластичної за своїм духом Римської 

церкви, вивчав твори латинських і грецьких святих Отців та вчителів церкви. Своїми 

здібностями та жагою до навчання він помітно виділявся серед інших колегіантів. За 

свідченням С.Рункевича, “здібний учень займався день і ніч” [4, с.97]. Тому не дивно, що 

Самуїлу симпатизував начальник колегії, який поклопотався про нього і навіть добився права 

відвідування студентом Ватиканської бібліотеки. 

За повідомленням Т.-З.Байєра, Самуїл мав доступ навіть до таємних фондів Ватиканської 

бібліотеки. Працюючи у бібліотечних архівах та фондах, майбутній реформатор самотужки 

опановував античну класику, фоліанти з церковної історії Даміані, Луїпранда, Анастасія 

Бібліотекаря, Цезаря Баронія. Цілком ймовірно, що, працюючи з церковно-історичними 
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манускриптами таємного фонду Ватиканського книгосховища, Самуїл натрапив на факти 

відвертої, неприхованої розбещеності, бузувірства, властивих латинському кліру та папству. 

Зокрема, йому стають відомими факт любовного зв’язку папи Інокентія X з донною Олімпією 

(1655 р.), огидні політичні інтриги єзуїтів, які завершувалися кривавими, нелюдськими 

проявами релігійної нетерпимості, зокрема, пороховий заколот 1605 року, Белтлінське побиття 

1620 року, ірландська кривава купель 1641 року, вражаючі своєю жорстокістю описи 

Тридцятирічної війни, переслідування гугенотів у Франції та вальденсів у П’ємонті тощо. 

Хтозна, можливо, всі ці виявлені Самуїлом неподобства справили вплив і на формування 

відчутних у подальшому проявів ворожості чи навіть огидливості до папізму з його боку. 

Крім навчання у Колегії святого Афанасія, Самуїл знову ж таки за протекцією начальника 

прослухав курс лекцій і в знаменитому Collegium Romanum – найвідомішому на той час 

католицькому навчальному закладі Європи. Саме у Collegium Rominum він продемонстрував 

особливу цікавість до філософії, яку викладав тоді Йоган-Батист Толомаї – прихильник 

просвітницьких ідей. За деякими свідченнями, цей викладач листувався з Г.В.Лейбніцем. Про 

Й.-Б.Толомаї відомо також, що у 1694 році він видав філософський трактат “Philosophia 

mentis et sensum” (Філософія розуму та почуттів”), який став реальним свідченням 

принципового ідейного переходу, опосередкувальною, поєднальною ланкою між 

схоластикою та раціоналізаторством. Ймовірно, що Самуїл був ознайомлений з ідеями цього 

твору, проголошеними з трибуни Collegium Romanum Й.-Б.Толомаї у запропонованому 

лекційному курсі з філософії. Як наслідок, знецінюється віра майбутнього реформатора у 

філософські можливості схоластики. Сучасний німецький дослідник Е.Вінтер у зв’язку з цим 

зауважує: “Прокопович зміг там (у Римі. – Авт.) спостерігати зародження католицького 

Просвітництва і став свідком кризи схоластики” [5, с.44]. 

Додамо до цього, що майбутній реформатор під впливом Й.-Б.Толомаї усвідомлює 

обмеженість, скутість, заскорузлість багатьох положень католицького віросповідання. При 

цьому багато в чому полегшило Самуїлу розуміння обмеженості латинської доктрини його 

своєрідне, уніатське ставлення до католицизму, оскільки ченцем він став у базиліанському 

монастирі. Тобто на католицизм він, як і інші київські вихідці, дивився очима уніата. А з 

уніатської точки зору Православ’я відрізняється від латинства лише обрядом та невизнанням 

верховенства папи. 

Таким чином, уже в Римі простежуємо появу у Феофана симптому своєрідного 

відторгнення римо-католицької доктрини спочатку на емоційному рівні сприйняття, а згодом 

і на розумовому. Свідченням емоційного несприйняття Католицизму можна вважати і його 

знаменитий твір “Папський вирок Галілеєві”. До речі, цей твір був написаний Самуїлом, 

ймовірно, під впливом прочитання книги Галілея “Діалоги про дві найголовніші системи 

світу – Птолемеєву та Копернікову”, яку йому дав саме Й.-Б.Толомаї. У своєму творі, 

сповненому зневагою до папи та відвертою прихильністю до Галілея, Самуїл у душевному 

пориванні, у стані афекту вигукує: “Папа, ти чиниш як божевільний!.. Його (Галілея. – Авт.) 

земля – істинна, твоя хибна, його зірки створив Бог, твої – обман. О варварська тупість, 

щонайглибші покидьки сліпого світу. Чи тобі судити про світські думки Галілея? Чи тобі 

звинувачувати у злочинах проникливість розуму, пильного мов рись? Певно, паскудний кріт 

бачить гірше, ніж рись!” [6, с.26-27]. До речі, за власним зізнанням, Самуїл уже тоді відчував 

внутрішнє несприйняття прокльонів, які папа Інокентій XII публічно проголошував тим, хто 

не належав до західної церкви. 

Антикатолицькі настрої та установки, настільки властиві майбутньому реформатору, 

заклалися, хоч як це дивно, саме в римський період його навчання. При цьому, за влучним 

висловлюванням А.Карташева, “Феофан зміг приховати від них (єзуїтів. – Авт.) своє єство, 

глибоко й вороже відштовхнувся від усього романтизму і перейшов цілковито на бік 

реформаційного богослов’я” [7, с.230]. Чим же пояснити у такому разі виразний 

антикатолицизм та антипапізм у настроях Самуїла, адже курси, які викладали в колегіях 

Риму, та відверта пропаганда латинниками місіонерських ідей мали надзвичайну єзуїтську за 

змістом та формою насиченість? 
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До того ж більшість дослідників лише констатують факт наявності антикатолицизму 

Прокоповича після повернення його з Рима. Так, Г.Флоровський зауважує: “Повернувся він 

(Феофан. – Авт.) у Київ відкритим і запальним противником папського духу” [3, с.90]. Лише 

О.Пипін у праці “Феофан та його противники” висловлює припущення про те, що “його 

(Феофана. – Авт.) ворожнеча до католицизму могла почасти походити від укоріненої 

православної основи його понять” [8, с.576]. 

Причина відвертого антикатолицизму, на нашу думку, полягала все ж таки у 

притаманному Самуїлу внутрішньому несприйнятті католицької доктрини, ймовірно, 

сформованому ще у Києві під впливом свого опікуна, дядька Феофана Прокоповича I. 

Майбутній реформатор, зважаючи на свої здібності та хист до навчання, усвідомлював, 

розумів і цінував усі постулати православної доктрини, зневажаючи лише застарілі форми їх 

подання. Тому зміст католицького віросповідання, репрезентований опосередковано через 

виклад дисциплін у колегії, був сприйнятий Самуїлом лише як когнітивний потенціал, 

пропущений крізь призму своєрідного просвітницького критицизму. 

У зв’язку з цим можна говорити хіба що про засвоєння Прокоповичем формалістичного 

підходу до логіки розв’язання багатьох богословських і філософських проблем. 

Проте повернемося до римського періоду становлення поглядів Феофана. У жовтні 1701 року 

відбувся публічний захист дисертації Самуїла Церейського, на якому, за свідченнями 

дослідників, був присутній навіть папа Климент XI. Про успішність його захисту свідчить 

той факт, що вчена рада присудила Самуїлу одразу ж ступінь доктора теології, оминаючи 

ступінь магістра. На жаль, про зміст промови дисертанта та висловлювані ним тези 

документальних матеріалів не збереглося. Та й біографічні свідчення є доволі скупими про 

саму процедуру та перебіг захисту. Єдине, що можна зауважити, – захист дисертації не 

означав повного завершення курсу навчання. Пізніше, у листі до свого однодумця 

Я.Маркевича Феофан зізнається: “я і теологічне навчання не закінчив” [9, с.196]. Проте хіба 

не свідчило присвоєння йому одразу ступеня доктора теології про дострокове завершення 

курсу богословських наук? 

Після успішного захисту із Самуїлом відбувається дивна метаморфоза. У ніч на 28 жовтня 

1701 року новоспечений доктор теології покидає Рим і вирушає мандрувати по Європі. Чим 

пояснити несподівану втечу Феофана? Для дослідників такий неадекватний вчинок 

майбутнього реформатора й досі залишається нез’ясованою загадкою. 

Ми можемо лише навести існуючі суперечливі версії щодо втечі Феофана. Зокрема, 

О.Замалєєв висуває припущення, згідно з яким Феофан Прокопович виявляється агентом 

римської курії, “яка сама під виглядом своїх противників упроваджувала у Православ’я 

потрібних агентів, здатних діяти у руйнівному напрямку. У будь-якому разі Прокопович 

зробив надзвичайно багато для послаблення православної церкви” [10, с.323]. Звичайно, що з 

огляду на місіонерську орієнтацію Колегії святого Афанасія можна було б підтримати цю 

версію, проте її автор не враховує перипетій еволюції поглядів самого Феофана у римський 

період його навчання. 

Г.Флоровський висловлюється більш нейтрально. На його думку, Феофан “утікав звідти 

до закінчення курсу без видимого приводу” [3, с.90].  

М.Родишеський подає вкрай скупе повідомлення: “і від шуму пішов” [2, с.1]. Проте постає 

питання: що він мав на увазі? Тобто за цим скупим повідомленням відчувається прихований 

натяк на якийсь скандал. 

Сучасний німецький дослідник Р.Штупперіх, немовби синтезуючи версії Г.Флоровського 

та М.Родишевського, зауважує: “чернець русинський… втік з колегії 28 жовтня 1701 року без 

жодної на те причини з великим скандалом” [11, s.334]. 

Відтак утечі Феофана передував скандал, ймовірно, пов’язаний з викриттям його 

конфесійних уподобань та установок. Цілком реально, що за певних обставин було раптово 

встановлено факт антикатолицької налаштованості Феофана, і йому не залишалося нічого 

іншого, як відмовитися від перспективи працювати бібліотекарем у Ватиканському 

книгосховищі й податися з Рима. До речі, у зв’язку з цим можна погодитися з думкою 
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Є.Поселянина, згідно з якою Феофан, “запідозрений у православ’ї”, втікає до Польщі [10, 

с.58]. Хоча, з іншого боку, не слід відкидати просто небажання Прокоповича продовжувати 

подальшу богословську освіту в академії, оскільки, за свідченням П.Громова, “при виході з 

академії молоді люди зобов’язувалися клятвою сприяти сполученню грецької церкви з 

латинською” [12, с.5]. Проте хоч би то як воно було, він покидає межі Папської області й 

поринає у вир реформаційних подій в Європі. 

Звичайно, що роки навчання Самуїла в Римі аж ніяк не можна вважати втраченими. 

Головний здобуток для майбутнього реформатора полягав в якісному засвоєнні ним 

теологічного потенціалу християнської традиції. Дуже влучно висловився з цього приводу 

А.Карташев: “викравши школу та вченість, Прокопович повернувся у 1702 році до Києва і 

тут зняв із себе, за звичаєм, увесь маскарад уніатства” [12, с.337]. Крім того, згідно з 

Р.Штупперіхом, саме в Римі Феофан уважно придивлявся до організації та управління 

Папською областю, вивчав структуру Римської церкви і навіть її дипломатію. Набутий досвід 

потім знадобився йому при проведенні ініційованих Петром I церковних реформ. Зрештою, 

саме римський період формування конфесійних поглядів Феофана сприяв остаточному 

утвердженню його антикатолицьких та антипапських поглядів. 

Прокопович повертається додому кругом, через Швейцарію, Австрію, Німеччину та 

Польщу. Він зупиняється здебільшого в університетських містах, таких, як Йєна, Галлє, 

Лейпціг, Віттенберг, Альтсдорф поблизу Нюрнберга тощо. Зрозуміло, що Прокопович, 

зважаючи на його вченість та ерудованість, зблизився з багатьма інтелектуалами-

лютеранами, зв’язки з якими підтримував потім упродовж усього життя. Відповідно 

майбутній представник “вченої дружини” Петра I отримав можливість детально 

ознайомитися з реформаційною традицією, яку він пізнав ще у Польщі. У місті Галлє він 

потоваришував з відомим на той час вченим прихильником пієтизму Юстом Самуелем 

Шаршмітом, з яким згодом упродовж тривалого часу перебував у листуванні. Так, за 

зізнанням Феофана, “у листах твоїх вельми розумних засвідчив я, що пам’ять твоя ще 

зберігає спогад про мене” [13, с.257]. Цілком імовірно, що подібним чином він познайомився 

у місті Галлє також з пастором і професором східних мов місцевого університету, главою 

місцевих пієтистів Августом-Германом Франке. В Йєні Феофан, ймовірно, зустрічався з 

відомим на той час лютеранським теологом, філософом і вченим Йоганом Францем Буддеєм. 

У будь-якому разі відвідини Прокоповичем протестантських міст різних європейських 

держав відіграли свою роль, вплинули на процес остаточного формування конфесійної 

визначеності майбутнього реформатора. 

Пізніше Феофан в одній із своїх проповідей, виголошеній ним у 1717 році, високо оцінив 

значення цих подорожей. Звертаючися до Петра I, який щойно повернувся з-за кордону, він, 

немовби згадуючи своє перебування в Німеччині, наголошує: “Перегринація чи мандрування 

дивно пояснює розум до уряду і є, сміливо кажу, краща і жива чесної політики школа. 

Передпокладає бо не на хартії, але насправді ведення звичаїв і поведінки народів… Тут 

розважлива людина бачить різноманітні витівки фортуни і вчиться злагоді, бачить причини 

добробуту і вчиться правилам, бачить причину злигоднів і вчиться вбачати в чужих народах, 

як у дзеркалі, свої власні, і свого народу, і виправлення, і недоліки; самі собі ми не знаємо те, 

що завдяки цьому ясніше пізнаємо своє… і так як бджола, залишаючи шкідливе, перебирає, 

що краще підійде до свого і народного виправлення” [13, с.206-207]. 

Висновки. Роки набування Прокоповичем освіти в Києво-Могилянській академії, 

навчальних закладах тодішньої Польщі та колегіях Рима посприяли у конфесійному 

відношенні формуванню його відчутного антикатолицизму та антипапізму. З іншого боку, 

Феофан набуває неоціненного досвіду, ознайомившись під час навчання у Римі з 

організацією та управлінням Папською областю, який у подальшому знадобиться йому в 

процесі реалізації ініційованої Петром I церковної реформи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ХРИСТИЯНСТВА НА ФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНИХ РИС УКРАЇНЦІВ У ПРАЦЯХ МІЖВОЄННИХ ЛЬВІВСЬКИХ 

ІСТОРИКІВ 

 

У статті розглядаються праці львівських учених міжвоєнного часу (1919 – 1939 рр.), 

присвячені проблемам поширення і розвитку християнства на українських землях, 

прийняття церковної унії та вплив згаданих релігійних процесів на духовну і політичну 

культуру народу. З’ясовано, що вказані питання викликали гарячі дискусії у колі світських і 

духовних істориків Церкви. Розходження у поглядах підігрівалися політичними і 

релігійними обставинами на західноукраїнських землях. 

Ключові слова: християнство, унія, історики Церкви, державність. 

  

Постановка проблеми. Сьогодні, переступивши 1025-літній поріг прийняття 

християнства в Україні, важливо акцентувати на ролі новозавітної традиції і Церкви у 

державному та суспільно-національному житті. Проблема християнського вибору українців, 

його впливу на національну ментальність та державні риси нашого народу була однією з 

головних у дискурсі істориків Церкви міжвоєнного Львова, як світських, так і духовного 

стану: М.Чубатого, С.Томашівського, В.Заїкина, В.Липинського, о. Йосипа Сліпого, о. 

Андрія Іщака, о. Йосафата Скрутеня та інших. 

Найбільшого розгляду це питання дістало у дослідженнях про поширення християнства на 

українських землях, прийняття тут церковної унії. Його актуальність слушно підкреслив 

М.Чубатий. На погляд історика, писати про християнство на Україні, «значить заторкнути 

найосновніше питання історії українського народу – питання його національної культури в 

найширшому розумінні. Тобто заторкнути питання окремішньої індивідуальности українського 

народу… Християнство, у тій культурно-національній формі, що її витворили наші предки, стало 

навіть міцнішим цементом українського народу, ніж його держава» [17, с. 4]. На думку вченого, 

українське християнство мало незалежні витоки, які стали ядром національної культури. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що праці істориків міжвоєнного Львова, присвячені 

проблемі впливу християнства на формування духовної, а також політичної культури 

українців були предметом часткового розгляду сучасної історіографії. Зокрема, у праці 

польської дослідниці М. Папежинської-Турек [9, с. 403-417] розглядається дискусія на 

сторінках львівської міжвоєнної періодики, предметом якої є культурний вибір: візантинізм 

чи латинство? Все ж, автор залишила осторонь спеціальні праці львівських науковців, у яких 

розглядається питання впливу християнства на формування ментальних рис, у тому числі й 

державотворчих, нашого народу. Частково ми це розглядали у контексті вивчення напрямків 

і проблематики робіт міжвоєнної греко-католицької історіографії [13], [14].  

Метою статті є з’ясування міжвоєнного внеску львівських істориків у розробку проблеми 

християнської ролі та Церкви у культурному і національно-державному житті українців.  

Виклад матеріалу. Велике зацікавлення у дослідників викликало питання першозв’язків 

давньоруської Церкви з християнськими Сходом і Заходом. Зокрема, В.Заїкин, вивчаючи 

заходи у справах нової релігії князя Ярополка та княгині Ольги, писав, що вони намагалися 

«… утримати в своїй державі рівновагу західнього й візантійського впливів...» [4, с. 201]. 

Незалежність у зносинах з християнськими центрами проявляв також князь Володимир 

Великий, підтримуючи стосунки як з західними так і східними духівниками [6, с. 1-2]. Думку 

про свободу вибору київськими князями християнської релігії, яка заперечувала тотальність 

та диктат західної чи східної релігійних культур, висловлювали також М.Чубатий, 

С.Томашівський та інші. Вільна орієнтація у міжцерковній політиці, на думку науковців, 

була передумовою незалежності національної Церкви, сприяла збагаченню українського 
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християнства й утвердженню тут самобутньої духовно-релігійної культури, що поєднувала у 

собі західно-латинські та східно-візантійські риси.  

Разом з тим, в історіографії розглядалася проблема співвідношення в українській Церкві 

західних і східних християнських рис та їхньої ролі у розвитку духовної ментальності 

українців, а також щодо формування державних рис нашого народу. Пошуки її розв’язання 

викликали суперечки у середовищі львівських учених, які поділилися на так званих 

«східних» та «західних». Розходження у поглядах підігрівалися політичними і релігійними 

обставинами на західноукраїнських землях, які перебували у складі Польщі, й, на нашу 

думку, спричинювалися не стільки прихильністю до Візантії чи Риму, скільки вирішенням 

низки питань національно-державницького та культурно-релігійного характеру. 

Вплив тієї чи іншої християнської культури, у першу чергу, розглядався крізь призму його 

здатності до формування державотворчих нахилів в українців. Яскравий приклад 

трактування проблеми подав М.Чубатий. Він стверджував, що візантійське християнство ще 

з часів Володимира Великого не стало для України організуючим чинником і тому не дивно, 

що зразків для церковної організації шукає він на Заході. Візантійське християнство, 

безперечно, мало великий вплив на український народ. Саме тому, на думку М.Чубатого, він 

«має стільки прикмет грецького духа: мистецькі здібності, буйну фантазію, неохоту узнавати 

авторитет та нахил до анархії й отаманщини. До того довговікова неволя виробила нахил 

легковажити авторитет своїх» [16, с. 11].  

Варті уваги висновки В.Липинського, який прийняв участь у дискусії. Так, він стверджував 

протилежне: «Візантійське християнство прийняв Володимир перш за все тому, що воно своєю 

вищою, в порівнянні з поганством культурою: своєю духовою і організаційною єдностю 

скріпляло єдність державну – політичну і національну» [7, с. 48]. Однак надалі в історії України 

візантійське християнство не відіграло такої ролі, як на початках. У кінці ХVI ст. 

«дисциплінована організація, заведена на зразок організації греко-католицької, врятувала її 

(українську Церкву) од сектанства, од повного розпаду в догматичній і ієрархічній анархії. 

Врешті, унезалежнення од влади світської знищило її – візантійському православ’ю присущу – 

повну громадську пасивність і виглядання у всіх справах земних одинокого порятунку од 

держави. Католицький вплив повернув їй релігійну і національну активність, розбудив її 

приспані, творчі інстинкти». Все ж, на його думку, нехтування візантійським фактором загрожує 

втратою індивідуальності української Церкви, й, разом з тим негативно позначиться на 

національно-державних змаганнях. Свої побоювання з цього приводу В.Липинський виклав у 

листі до митрополита А.Шептицького [8, арк. 108-112]. 

За дискусією слідкувало духовенство, яке обстоювало власну візію розвитку української 

Церкви. Воно засуджувало спроби світських науковців оцінювати її крізь призму політичних 

процесів. Зокрема, Й.Сліпий наголошував, що Церква несе у собі духовний зміст, значно 

ширший від державного трактування [3, с. 9]. Свої думки з цього приводу висловлював о. 

А.Іщак. У статті «Погляди В.Липинського на релігію в державнім будівництві», написаній як 

відгук на історіософські твори вченого про Церкву і релігію, він говорив, що В.Липинський «не 

входить в догматичні основи релігії, а підходить до неї з точки погляду державника» [5, с. 447]. 

Протиріччя у поглядах духовенства і світських учених на предмет важливості західної чи 

східної християнських культур для української Церкви та народу демонструють статті 

львівського видання «Нова Зоря» (редактор О.Назарук). Наприклад, автор однієї статті, 

«надісланої з кола духовенства», пояснював, що світські історики оцінюють візантійство не з 

точки погляду релігійного або догматичного, а радше політичного, вирішуючи, «який 

суспільний тип виріс на ґрунті східнім, перепоєнім візантійством, а який на ґрунті західнім, 

греко-католицькім» [2, с. 1]. В іншій статті говорилося, що важливо не відкидати «одної чи 

другої з двох культур, котрі змагаються на українській території, тільки в розумінню синтези 

тих культур, бо без тої синтези грозила на будуче катастрофа нашій Церкві а з нею цілій 

нації» [1, с. 4]. До примирення закликав також С.Томашівський, акцентуючи на незалежному 

характері руської Церкви княжої доби [11]. 
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Разом з проблемою християнського вибору українців, його впливу на ментальність 

народу, поставало питання про роль Церкви, насамперед Української Греко-Католицької у 

національних державотворчих процесах.  

Фундаментальні засади УГКЦ як універсальної церковної організації східно-західних 

християнських традицій були підтримані українською історіографією державницького 

спрямування і стали суголосними з висновками учених щодо важливості культурно-

духовного єднання нації та винятковості України для світу як країни на перетині Сходу і 

Заходу [18, с. 333-345]. Ідеолог державництва В.Липинський, наголошував: «маючи у своїй 

нації Схід і Захід, і одну і другу церкви <…> ми мусимо, коли хочемо бути нацією, ці 

напрямки під гаслом єдности та індивідуальности нашої національної в собі весь час 

гармонізувати» [7, с. 61]. Здійснення вказаної місії Липинський покладав на УГКЦ, очолену 

А.Шептицьким [7, с. 67]. 

М.Чубатий також вказував на користь здійснення церковної місії для світового визнання 

української державності; головна роль відводилася А.Шептицькому: «Він (митрополит – Л.Т.) 

поставив собі ціль вивести українство зі стану провінціального животіння на широкі, всесвітнього 

значення шляхи, вказати рацію існування українства як окремої нації на Сході Європи» [16, с. 49]. 

На думку М.Чубатого, унія була одиноким порятунком для української Церкви і разом з тим 

індикатором природного потягу національної культури до західноєвропейського простору. 

Поєднання східної обрядовості з католицтвом найкраще характеризує тип української 

ментальності та було зумовлене геокультурним розташуванням нашої країни.  

Отець Й. Скрутень підкреслював, що «уніятизм» культурний був і є властивий Україні 

(також і Білій Руси) від найдавніших часів [10, с. 291].  

У церковно-історичній концепції С.Томашівського, як представника державницького 

напрямку історіографії, проблема унії логічно вписувалася у розроблену ним ідею щодо 

історичного покликання України, й насамперед Галичини, на території якої перехрещувалися 

культурні впливи Сходу та Заходу [12, с. 1-25]. 

Висновки. Питання християнського вибору українців, який, безперечно, впливав на 

духовну і політичну культуру народу, було центральним для львівських істориків Церкви. У 

розгляді проблеми науковці передусім світські, керувалися національно-державницькими 

пріоритетами, оцінюючи духовно-християнські (візантійську та римську) риси української 

ментальності з позицій їхньої здатності до формування державних нахилів в українців. З 

іншого боку, львівські історики продемонстрували конфесійне бачення питання та не були 

вільними від суб’єктивних рефлексій, пов’язаних з тогочасним релігійним і політичним 

становищем українських земель. 
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Іn the article are examined the advanced studies of the Lvov scientists of intermilitary time 

(1919 – 1939), which studied the questions of distribution and development of christianity on 

Ukrainian earths, church union and influence of the mentioned religious processes on the spiritual 

and political culture of people. These questions were caused by hot spores in the circle of 

historians of Church. The divisions of opinions tepefied political and by religious circumstances 

on West-Ukrainian’s territory. 
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Исследование проблемы влияния христианства на формирование государственных 

черт украинцев в работах львовских историков между двумя войнами 

 

В статье рассматриваются труды львовских ученых межвоенного времени (1919 – 1939 гг.), 

посвященные проблемам распространения и развития христианства на украинских землях, 

принятие церковной унии и влияние упомянутых религиозных процессов на духовную и 

политическую культуру народа. Выяснено, что указанные вопросы вызывали горячие дискуссии 

в кругу светских и духовных историков Церкви. Расхождения во взглядах подогревались 

политическими и религиозными обстоятельствами на западноукраинских землях. 

Ключевые слова: християнство, уния, историки Церкви, государственность. 

 

Надійшла до редакції 18.02.2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

67 

УДК 271.222(477) – 86 – 9 «1947/1991» 

© Мизак Нестор 

(Чернівці) 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (1947-1991 рр.) 

 

У статті висвітлюються діяльність Української автокефальної православної церкви на 

території Великої Британії у 1947-1991 рр. та її боротьба за збереження української 

християнської ідентичності в еміграційних умовах. 

Ключові слова: Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), 

Великобританська єпархія, Церковна рада, з’їзди УАПЦ, собори УАПЦ, статут церкви, 

парафіяльні ради, ієрархи УАПЦ, ювілей 1000-ліття хрещення України-Руси, пам’ять 50-

ліття голодомору в Україні. 

 

Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) у Великій Британії у силу обставин 

заснувала невелика частина молодих греко-католиків у мундирах вояків дивізії "СС-Галичина", 

які волею недолі після італійських таборів у Ріміні опинилися на англійській землі. У 

портовому місті Савтгамптоні вони відмовились виходити з корабля на берег, переживаючи, 

щоб їх англійці знову не запроторили у концтабір, як у Ріміні та Белярії. 

До них приїхав єпископ УАПЦ, колишній благочинний Переяславської єпархії в Україні 

Мстислав (Скрипник), що на той час перебував у Західній Німеччині з групою православних 

діячів, та запевнив українських хлопців, що їм нічого не загрожує. Згодом до них приєдналися 

православні українці центральних і східних областей України, яких гітлерівці під час окупації 

вивезли на каторжні роботи до Третього рейху і вони після війни виїхали на поселення до країн 

вільного світу. Ці молоді люди стали основою УАПЦ, хоча, крім них, зорганізувалася також і 

Українська католицька церква та протестантські деномінації. Відтоді упродовж сорока років 

УАПЦ у Великій Британії зорганізувала парафії, парафіяльні ради, хори, сестринства, Лігу 

української православної молоді, видавничу діяльність, побудували власні храми, 

кафедральний храм у Лондоні тощо. Всі вони віддано працювали для всебічного розвитку і 

добра української Церкви у Великій Британії. У наш час Церква називається УАПЦ в Діаспорі і 

підпорядковується Константинопольському патріархові. 

Актуальність теми полягає у довготривалій історії УАПЦ, яка організувалася під час 

Визвольних Змагань у першій половині ХХ ст. Переслідувана радянським і німецьким 

окупаційними режимами, вона змушена була піти на еміграцію, де зберегла і розвинула 

свою ідентичність. На жаль, з проголошенням незалежності України 1991 р. УАПЦ через 

релігійні, політичні непорозуміння не стала Церквою більшості українського народу. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Історію УАПЦ у Великій Британії віддзеркалено у 

різних виданнях. Найбільше у журналі "Відомості митрополії УАПЦ у діаспорі й єпархії у 

Великій Британії", де періодично публікувалися матеріали з історії Церкви під рубрикою "З 

життя і діяльності УАПЦ", який видається більше як шістдесят років. У журналі з 

релігієзнавчими публікаціями виступали також відомі українські учені, як Віталій Шевченко, 

Віктор Єленський, Анатолій Колодний, Людмила Филипович та інші. Невелику за обсягом 

інформацію щодо розвитку УАПЦ у Великій Британії подано професором І. Власовським у 

другій книзі четвертого тому "Нарис історії Української Православної Церкви" та довіднику 

"Українські поселення", виданому у Нью-Йорку 1980 р. Одним із найдокладніших видань є 

"Нариси історії Української Автокефальної Православної Церкви у Великій Британії", видані за 

редакцією Єпархіального управління УАПЦ з нагоди тисячоліття хрещення України 1988 р. У 

книзі опубліковані архівні документи і матеріали, зібрані за сорок років діяльності церкви. 

Видаючи її, УАПЦ ставила перед собою завдання інформувати світ про історію християнської 

церкви в Україні, обставини хрещення українського народу, релігійний стан в Україні 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

68 

упродовж століть, і двадцятому зокрема, та пропаганду боротьби за повернення діяльності 

УАПЦ в Україну, коли на те визріють політичні умови. 

Мета статті – охарактеризувати зародження УАПЦ у Великій Британії, коли після 

німецької окупації України автокефальні єпископи перед загрозою арештів радянської 

влади 1944 р. змушені були виїхати на еміграцію у західні країни, де продовжили свою 

діяльність. Попередню статтю, присвячену рухові за відродження УАПЦ в умовах 

німецької окупації у 1941-1944 рр., автор опублікував у журналі "Релігія та Соціум" (№2, 

2011 р.). Зараз же поставив завдання висвітлити обставини перебування УАПЦ у Великій 

Британії у післявоєнний період ХХ ст.  

Виклад матеріалу. Отже, владика Мстислав, відвідавши кілька українських 

найчисельніших осередків з українськими військовими полоненими 17 серпня 1947 р., 

відслужив першу українську православну Службу Божу у будинку Союзу Українців Британії 

(СУБ), якою започаткував організаційну діяльність зі створення УАПЦ [25, с.148]. Тут же було 

створено керівний орган – Церковну раду УАПЦ у Великій Британії. До цієї країни з Італії 

прибув перший священик отець ієромонах Іов Скакальський з Німеччини, отці Лев Опока, 

Андрій Мірошниченко, згодом Олександр Довгаль, Михайло Галиця [3, с.15]. Докооптувавши 

Церковну раду 8-9 жовтня 1948 р., у Лондоні відбувся Перший з’їзд УАПЦ, який накреслив 

найближчі плани розвитку Церкви. Йшлося про духовне обслуговування вірних, яких уже 

налічувалося близько шести тисяч. Країну було поділено на парафіяльні округи, до яких 

призначено священиків. 

Таким чином почалися перші кроки парафіяльної діяльності. 27-28 січня 1951 р. в 

Лондоні відбувся Другий з’їзд духовенства і вірних УАПЦ, який закликав усіх до єдності і 

підтримки Церкви та її першоієрархів, відомих своєю діяльністю в Україні, найперше 

митрополита Полікарпа (Сікорського). Цей з’їзд мав виняткове значення для УАПЦ 

Великої Британії, бо об’єднав усіх свідомих православних українців в одну громаду [4, 

с.17]. Відчуваючи гостру нестачу священиків, митрополит Полікарп відвідав парафії у 

Брадфорді, Нотінгамі, Дарбі, Манчестері, Болтоні, Рочдейлі та інших провінціях, де 

висвятив здатних до християнського служіння кандидатів, щоправда, вони хоч і ревно 

працювали для УАПЦ, однак відчували слабість знань. 

13 грудня 1952 р. у м. Рочдейлі скликано Третій з’їзд духовенства і вірних УАПЦ. У 

з’їзді брав участь митрополит Полікарп, який закликав парафії будувати для себе власні 

церкви, хоча у післявоєнні часи українців, що мали б достатні кошти, було небагато. Та 

попри все, у м. Олдгамі місцева громада спромоглася-таки на будинок церкви, що став 

першим "храмом" УАПЦ [23, с.23]. 

Митрополит Полікарп мав намір переїхати до Великої Британії, де, як вважав, 

розгорталося велике поле дій для УАПЦ, але 22 жовтня 1953 р. несподівано помер у своїй 

резиденції в Парижі. УАПЦ втратила визначного церковного діяча, котрий докладав 

максимум зусиль у розбудові православної церкви в Україні і поза її кордонами. На його 

місце Надзвичайний собор митрополитом УАПЦ на еміграції обрав архієпископа Никанора – 

архієпископа Київського і Чигиринського часів німецької окупації, а згодом його 

заступником – архієпископа Мстислава в Україні, єпископа Переяславського.  

Заходами Никанора Генеральне церковне управління організувало однорічні 

богословсько-пастирські курси для дванадцяти майбутніх священиків. Серед курсантів 

навчався також буковинець Сильвестр Богатирець із с. Кабино. Після закінчення народної 

школи у рідному селі він навчався у середній школі Буковинської православної митрополії. 

Провчившись чотири роки, працював дяком, а 1940 р. виїхав на еміграцію. Завдяки 

наполегливій праці о. Сильвестра, у південно-західній Англії постали чотири парафії. 

Богатирця обирали до керівних органів Генерального церковного управління, 

адміністратором УАПЦ у Великій Британії. За жертовну працю нагороджений УАПЦ 

багатьма церковними нагородами.  

Нарешті 2 липня 1957 р. у м. Олдгамі відбувся Четвертий з’їзд духовенства і вірних 

УАПЦ Великої Британії. На з’їзді підбито підсумки десятилітньої діяльності Церкви, 
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водночас заявлено, що їй не вистачає кваліфікованих кадрів та церковних будівель. Станом 

на літо 1958 р. Церква знову придбала великий будинок у Рочдейлі, який він став другим 

храмом УАПЦ, але храмів і далі не вистачало [27, с.22]. 

11 серпня 1961 р. у Великій Британії з третім візитом перебував архієпископ Мстислав. 

Відвідавши ряд парафій, він спільно з десятьма священиками освятив нову церкву в Олдгамі. 

Водночас вирішили на основі парафій Великої Британії відзначити 40-річчя київського 

відновлення УАПЦ 1921 р., а загальне святкування провести 29 жовтня 1961 р. у нововисвяченій 

церкві святого Володимира. При великому зібранні парафіян Службу Божу відслужив 

адміністратор УАПЦ у Великій Британії о. Сергій Молчанівський у співслужінні з отцями 

Ю. Семенчуком, А. Максимчуком, В. Покотилом, К. Матящуком, І. Гузовим. Отець 

Молчанівський виступив з глибокою і зворушливою проповіддю про вагу подій сорокарічної 

давності у Києві. "Наша церква, – сказав він, – всебічно пов’язана з народом, з його душею. 

Вона має свої відмінності від московської та від грецької чи болгарської. І ці відмінності 

природні, як природна відмінність народів. І тому церковні канони передбачають 

автокефалію, тобто самостійність, сполучену з пов’язаністю в одну родину Вселенської 

Церкви. Автокефалія є необхідна для вільного розвитку Церкви й тому кращі представники 

народу виступили з вимогою її відновлення. Вони впали жертвою цієї боротьби" [4, с.26]. 

Про Сергія Молчанівського згадаємо, що народився він на Брацлавщині. Здобув освіту у 

Кам’янець-Подільському духовному училищі та Одеському університеті. Захистив кандидатську 

дисертацію з хімії. Був заарештований ДПУ і вивезений до Сибіру. Під час війни виїхав до 

Німеччини, а після неї до Великої Британії, де висвячений митрополитом Полікарпом у 

духовний сан та призначений адміністратором і головою Генерального церковного управління 

УАПЦ Великої Британії. Особисто підготував і висвятив у священики 23 особи, забезпечив п’ять 

парафій власними церквами та організував понад десять осередків УАПЦ у різних регіонах 

Великої Британії. Усі присутні на богослужінні взяли участь у святковій академії, присвяченій 

40-літтю Всеукраїнського церковного православного собору в Києві 1921 р. Таке відзначення 

ювілейної дати відновлення УАПЦ посприяло активізації православного автокефального руху на 

території Великої Британії.  

УАПЦ у Великій Британії завжди відгукувалась на запрошення різних українських 

патріотичних громад брати участь у їх діяльності, наприклад, табору "Юнацька січ" біля 

містечка Шіплей в околицях Брадфорда. Після закінчення молебню о. М. Хуторний 

виступив перед молоддю із патріотичною промовою, у якій наголосив, що хоч вони 

перебувають далеко від рідної України, але завдяки волелюбним господарям цієї землі 

мають право молитися своєю рідною мовою, за своїми прадідівськими традиціями і 

виховувати молоде покоління згідно з рідними традиціями і звичаями. Священики-

автокефалісти закликали молодь свято берегти традиції і звичаї українського народу та 

наповнювати свої душі любов’ю до знедоленої Батьківщини – України.  

У руслі виховання підростаючого покоління УАПЦ у Брадфорді відсвяткувала своє 

п’ятнадцятиліття з молоддю, яке вилилося у барвисті народні святкування та закінчилося 

співом національного гімну. У такі свята українці на чужині відчували своє єднання з 

Україною, зміцнювалися в дусі. 

УАПЦ твердо стояла на православних позиціях і чітко висловлювалась у справі 

ставлення до рішень Другого Ватиканського собору Римо-католицької церкви. При всіх 

розмовах у цій справі на П’ятому з’їзді духовенства і вірних УАПЦ 8 грудня 1962 р. 

заявила: "Мова може бути про церковне поєднання, але в жодному разі не про 

"приєднання" [25, с.227]. У цей період духовенство УАПЦ налічувало вже 13 священиків і 

таку ж кількість парафій. На жаль, із зростанням духовного потенціалу УАПЦ відбувалися і 

втрати. Так, 22 березня 1969 р. помер митрополит Никанор, колишній архієпископ 

Київський і Чернігівський під час німецької окупації України. На його місце УАПЦ на 

еміграції очолив архієпископ Мстислав, якого Надзвичайний собор УАПЦ 12-14 вересня 

1969 р. у Мюнхені одноголосно обрав митрополитом Української автокефальної 

православної церкви та архієпископом Київським і Переяславським [13, с.53-54]. Цього ж 
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місяця, 28 вересня 1969 р., у православній церкві святого Юрія м. Дербі у Великій Британії 

митрополит Мстислав висвятив Ореста Іванюка у сан єпископа Львівського і Чернівецького 

та іменував єпископом для опіки українських вірних у Німеччині, Франції, Бельгії та 

Австрії. Новий владика народився на Буковині. Богословську освіту здобув на теологічному 

факультеті Чернівецького університету у 1925 р. і це є свідченням того, що не тільки 

німецькі і румунські випускники факультету відомі високими церковними чинами, але й 

українські, своєю духовною працею у світі [26, с.57]. 

Владика Орест після хіротонії прибув 22 липня 1970 р. з візитом до Великої Британії, де 

мав багато зустрічей. На летовищі владику зустрів буковинець Сильвестр Богатирець із 

священиками та вірними. Під час візиту владика відслужив кілька Служб Божих, 

рукопоклав у диякони Григорія Лазієнка, відвідав табір Союзу Української Молоді (СУМ), 

Союзу Українців Британії (СУБ), український клуб "Буковина", організував наукову 

конференцію для молоді, виступив із палкими промовами, у яких закликав вірних 

горнутися до своєї УАПЦ, відданої праці для порятунку і добра України. Візит владики 

Ореста став визначною подією в активізації Української автокефальної православної 

церкви у Великій Британії, даючи їй животворний імпульс для дальшої боротьби за 

осягнення духовно-творчих і національних здобутків. 

З метою подальшої активізації діяльності УАПЦ у Великій Британії митрополит 

Мстислав звернувся до вірних УАПЦ підтримувати українських політв’язнів, які стали 

жертвами новітніх репресій радянської влади. Владика просив оголосити 21-28 травня 1971 р. 

днями смутку у Великій Британії та пожертвувати кошти у фонд оборони політв’язнів та 

друку інформаційних матеріалів з метою ознайомлення світової громадськості з 

підневільним станом українців. 

З благословення митрополита Мстислава 26 червня 1971 р. у м. Брадфорд скликано 

Сьомий з’їзд УАПЦ. Поряд з вирішенням інших питань, з’їзд обрав нового голову 

Генерального церковного управління – згаданого Сильвестра Богатирця та попросив 

митрополита Мстислава прийняти під свою юрисдикцію УАПЦ Англії, на що владика 

згодився. З’їзд був діловим і змістовним: "Я тішуся Англією, – сказав на прощання 

митрополит, – ми всі мусимо вірити в краще майбутнє" [14, с.74-75].  

Наступного 1972 р., 13-15 жовтня у Великій Британії відбувся Третій собор УАПЦ вірних і 

духовних осіб з різних країн світу. Характерно, що привітання соборові прислали Українська 

Католицька Церква в Англії, Англіканська Церква, місія Євангельської Церкви у Данії, Світовий 

Конгрес Вільних українців (СКВУ), Союз Українців у Британії (СУБ), Союз Гетьманців-

Державників, Антибільшовицький блок народів (АБН) та інші, що свідчить про зростання 

авторитету УАПЦ серед українців діаспори і навіть чужих народів. УАПЦ висловила протест 

Московському патріарху Пімену з приводу листа, якого він підписав до Вселенського патріарха 

Афенагореса щодо скерування православних українців світу під юрисдикцію Московської 

патріархії. Учасники собору заявили, що з наступом Москви на Українське Православ’я "ми ще 

з більшою енергією протиставимо посилену працю над помноженням українських духовних 

вартостей, бо глибоко переконані, що наша нелукава праця скоротить український страстний 

тиждень і наблизить день українського Великодня" [6, с.96-97]. 

Однак плин часу наштовхував священнослужителів на думку, а хто продовжуватиме 

українську справу на чужині? На початку сімдесятих років ХХ ст. лідери УАПЦ збагнули 

молодіжну проблему православних парафій. Молодь не відвідувала богослужінь, виростала 

космополітичною, не знаючи рідної історії, традицій, мови, англіканізувалася. Натомість 

Українська Католицька Церква вже двадцять років займалася національно-християнським 

вихованням молоді, проте і в них існували майже ті самі проблеми з вихованням. 

1-го вересня 1973 р. у Брадфорді відбувся з’їзд православної молоді, на якому створено 

Організацію Української Православної Молоді, що мала працювати під опікою УАПЦ. На 

жаль, це було "упущене" молоде покоління тридцятирічних молодих людей, які виросли 

поза Україною. Вони скептично приймали пропозицію щодо свого виховання, будучи в 

полоні відомих молодіжних проблем Заходу сімдесятих років ХХ ст. Тому, коли 20-го 
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липня 1974 р. у м. Дарбі відбувався семінар-з’їзд Ліги Української Молоді, кількість 

присутніх була мінімальна. На семінарі виступав секретар Об’єднання колишніх Вояків 

Українців у Великій Британії Святомир Фостун з доповіддю "Вірую" української 

православної молоді", у якій висвітлив ідеологічні, психологічні, політичні і соціальні 

форми виховання молоді в діаспорі [20, с.107-115]. 

Всі ці проблеми також обговорювалися та поширювалися у Великій Британії на 

сторінках квартальника "Відомості", започаткованого 1950 р. Це було видання брошурного 

типу обсягом 50-60 сторінок, у якому редакція друкувала різні статті із життя 

автокефальної церкви Великої Британії [10, с.118].  

УАПЦ Великої Британії у сімдесятих роках ХХ ст. включилася у боротьбу за визволення 

українських в’язнів сумління у Радянському Союзі, серед них – отця Володимира 

Романюка, який відбував ув’язнення у Мордовії. Вирішено спільними зусиллями з 

Українською Католицькою Церквою та архієпископом Кентерберійським доктором Д. Коганом 

боротися за його визволення. На прославлення борців за волю України у катедральному 

храмі УАПЦ м. Лондона вмуровано таблицю "На вічну славу поляглим у боротьбі за волю 

України". Владика Мстислав розіслав також меморандуми до Комісій прав людини ООН та 

інших організацій і впливових осіб з приводу переслідувань православних церков в Україні, 

і це свідчило про те, що УАПЦ у Великій Британії набирала сили і ваги [16, с.123]. 

Наприклад, делегатам П’ятого собору УАПЦ 27 травня 1978 р. надіслали привіти аж 37 

церковних і громадських організацій світу.  

Та попри все, не обминали Церкву і негаразди духовного життя. Серед українських 

громадян Англії появлялися моменти очорнювання митрополита Мстислава. З цієї причини 

духовенство УАПЦ виступило з протестом, у якому йшлося: "Таке поступовання деяких 

наших українських суспільно-громадських і політичних організацій не є корисне ані для 

нашої УАПЦ, ані для української спільноти на еміграції" [3, с.147].  

Це саме питання розглянув також Десятий собор УАПЦ, який відбувся 22 серпня 1981 р. 

На соборі виступив митрополит Мстислав із закликом "до чуйності проти нападів і щоб 

бути готовими до оборони нашої УАПЦ, готуватися до 1000-ліття хрещення Руси-України і 

1000-ліття існування Святої Української Церкви" [28, с.172-176]. В СРСР у ці роки КПРС 

починала серію контрпропагандистських атак та конфронтації проти усіх церков, які 

готувалися до тисячолітнього ювілею хрещення в Україні. Вперше митрополит наголосив 

на потребі виховування молодих кадрів священиків та запрошував їх на навчання до 

духовної семінарії Святої Софії в Бавнд Бруку (США).  

Цього ж року у Брадфорді УАПЦ відзначила 60-ліття заснування Церкви. Під час 

ювілейних заходів учасники святкувань прослухали змістовну доповідь отця протоієрея 

Михайла Хуторного, у якій доповідач окреслив історичний етап УАПЦ в період 

відродження 1941 р., тяжкий, тернистий шлях з України на еміграцію хоч і малочисельного, 

але сильного єпископату та розвиток УАПЦ в країнах поселення під проводом 

блаженнішого митрополита Мстислава. Це була перша доповідь, у якій представники 

УАПЦ відверто заговорили про свою історію часів німецької окупації [11, с.157].  

З метою зміцнення організаційного стану Церкви у Великій Британії УАПЦ вступила в 

"Асоціацію Англікансько-Православних Церков". 2 жовтня 1982 р. у кафедральному храмі 

УАПЦ Лондона відбулися загальні збори асоціації. На зборах виступив преосвященний 

владика Англіканської Церкви єпископ Браян з єпархії Фултона, потім британський 

дипломат з Москви сер Джон Лоренс Барт на тему "Східні Православні Церкви". Доповідь 

викликала дискусію, у якій попросили слова українські священики. Владика Браян 

поцікавився портретами на стінах церковного залу і отець С. Богатирець інформував його 

про митрополитів та військових і церковних діячів національної історії [2, с.162-163]. 

Безперечно участь УАПЦ в діяльності "Асоціації Англікансько-Православних Церков" 

сприяла поширенню інформації про неї та зміцненню зв’язків між церквами. 

Далі 11 листопада 1982 р. УАПЦ звернулася до українського і британського світу зі 

Зверненням про спільне відзначення 50-річчя штучного голоду в Україні. У Зверненні 
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говорилося, що голодомор "був геноцидною політикою Москви, спрямованою на фізичну 

ліквідацію великої частини населення України та зменшення сили української нації, як помста 

за те, що Україна ставила виразний спротив окупаційному режимові та спротив насильній 

колективізації, що її старався здійснити комуно-большевицький режим (…). Вияснити всю 

підлоту й нахабство московсько-комуністичної системи, бо вільний світ є дуже мало 

поінформований, а ще менше знає про страхіття штучного голоду в Україні, цього жахливого 

терору, внаслідок якого Україна понесла такі великі страти, бо понад сім мільйонів згинули 

внаслідок організованого штучного голоду в Україні" [7, с.163-165]. Про голодомор 1933 р. 

УАПЦ у Великій Британії запланувала поінформувати офіційні парламентські партії, 

визначних політиків, членів дипломатичного корпусу, науковців, письменників та інших 

професійних діячів різних галузей мистецтва. Митрополит Мстислав звернувся до вірних 

УАПЦ поставити біля церков у "50-ліття "Великого Голоду" хрести-пам’ятники або вмурувати 

пропам’ятні таблиці". Водночас УАПЦ визначила цілий 1983 рік для молитовного вшанування 

жертв голодомору, головні жалобні урочистості на Провідну неділю15 травня.  

Єпархіальне управління УАПЦ у Великій Британії, готуючись до ювілею трагічної дати – 

50-ліття голоду, організувало "Крайовий комітет відзначення голодомору". До його складу 

увійшли "Союз Українців у Великій Британії", "Об’єднання українців у Великій Британії", 

"Спілка Української Молоді у Великій Британії", "Українська Інформаційна Служба", 

"Товариство українських жінок ім. Олени Теліги" та багато інших патріотичних 

організацій, які активно відгукнулись на заклик УАПЦ. У рамках "Крайового комітету" 

діяли також комісії: організаційна, видавнича, фінансова, зовнішньо-інформаційна та 

комісія побудови Хреста-пам’ятника. 

У результаті діяльності УАПЦ по всій Англії, де жили українські громади, відбулися 

пам’ятні літургії на честь трагічних подій голодомору 1933 р. Серед них – панахида у 

парафії Святих Апостолів у м. Ліде, де церковне сестринство організувало для присутніх 

пам’ятний обід та грошовий збір на спорудження Хреста-пам’ятника біля кафедрального 

храму УАПЦ в Лондоні. Парафія Святого Івана Богослова у Брістолі молилася спільно з 

вірними Української Католицької Церкви. У парафії Святого Іллі у м. Редінгу панахиду за 

упокій семи мільйонів душ відправив відомий церковний діяч Сильвестр Богатирець. Перед 

панахидою він сказав "проповідне" слово про страшний голод, вказуючи, як Москва 

намагалася знищити український народ, зокрема селянство. У м. Кіхлей, до якого належала 

парафія УАПЦ Святого Михайла, святу літургію і панахиду відправив отець Іван 

Водолазький. Відбулися траурні літургії на парафіях УАПЦ у м. Редінгу, Дарбі, Олдгамі, 

Галіфаксі, Лондоні. Тут, у столиці Англії урочисто відкрили і посвятили Хрест-пам’ятник 

жертвам великого голоду 1932-1933 рр. На урочистості прибуло численне українське 

громадянство з різних місцевостей Великої Британії. Митрополит Мстислав виголосив 

зворушливу промову, вперше вказавши, що голод тридцятих років був геноцидом проти 

мільйонів українського селянства. Промовці виступали також англійською мовою, а опісля 

всі присутні спільно з представниками поневолених народів, близько двох тисяч осіб, 

пройшли повз посольство СРСР у Лондоні [24, с.172-176]. Цього дня отець Сильвестр 

Богатирець, виступаючи у Лондоні перед присутніми, наголосив, що "Україна не загинула, 

так, як цього бажала Москва, вона продовжує свою боротьбу й вірить у свою перемогу. (…) 

Так, Господи, допоможи нам в цьому ділі, щоб наш народ став вільним, щоб міг молитися у 

своїй рідній Церкві, своєю рідною мовою, і щоб наші вороги не мали більше можливості 

мордувати наш християнський народ, так, як це вони зробили 50 років тому. Допоможи 

нам, Господи, здобути незалежність, щоб була у нас, за словами Тараса Шевченка, в своїй 

хаті – своя правда, і сила і воля" [27, с.178]. 

В контексті вшанування пам’яті жертв голодомору 1933 р. у Лондоні проведено також наради 

Шостого собору УАПЦ, на якому прийнято нові доповнення до Статуту церкви. У загальних 

положеннях до нього говорилося, що "Українська Автокефальна Православна Церква є 

незалежна від інших Православних Церков і в своєму внутрішньому житті має повну вільність 

управління в межах цього Статуту". Статут складався з 19 розділів і 47 статей, які роз’яснювали 
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поняття щодо "Собору Церкви", "Собору єпископів", "Ради митрополії", "Митрополичого 

управління", "Контрольної комісії", "Єпархії" та інших статутних норм. Єпархії УАПЦ у світі 

згідно зі Статутом поділялися на чотири організаційні структури: Західноєвропейську, 

Австралійську, Південноамериканську і Великобританську з катедральною церквою у Лондоні 

[22, с.178]. Таким чином, основні заходи Церкви, що проводилися на території цієї країни, 

засвідчували про неї як найбільш динамічну і організовану. 

17-18 серпня 1984 р. у Лондоні відбувся одинадцятий єпархіальний собор, на якому 

обговорювали плани відзначення тисячолітнього ювілею Хрещення України, що 

наближався. "Уже недовгий час ділить нас від ювілею нашої Церкви і народу – 1000-ліття 

хрещення Руси-України, –говорилося в резолюції єпархіального собору. (…) В огні й бурі 

жахливого воєнного зудару двох потуг – брунатної і червоної відродилась на недовгий час 

наша Церква, зазнаючи брутального затиску від нового окупанта, який безжалісно 

спалював людей у церквах. А коли прийшов великий ісход, з країни сліз і крові, вихідці – 

ієрархи, священики й вірні, вийшовши в чужину, в невідоме, винесли з собою найбільший 

скарб – віру в Бога" [19, с.217]. Собор закликав вірних УАПЦ працювати для добра і 

розвитку Церкви, щоб у 1000-ліття відзначення хрещення Руси-України належно показати 

світові, що українська Церква й нація живуть, що вони непереможні, бо з ними Бог.  

Наступного 1985 р. Блаженніший митрополит Мстислав у Різдвяному поздоровлені 

православних громад, які розвиваються у світі, вказав на посилення московсько-

комуністичного наступу на зорганізоване українське громадське життя, у тому числі і на 

церковно-релігійному відтинку. Митрополит критично оцінив провокаційні дії Московської 

патріархії щодо впливу на Ватикан у справі невизнання канонічності і боротьби УГКЦ за 

патріархат у лоні Римо-Католицької Церкви. 

Актуальним було також Звернення до вірних УАПЦ протопресвітера УАПЦ у Великій 

Британії Сильвестра Богатирця, у якому він між іншим сказав: "Господь вивів наших 

єпископів, священиків та сотні тисяч нашого народу на чужину, і тут на чужині, Господь 

зробив чудо з нашим народом. (…) Своєю працею та щирими пожертвами ми побудували 

сотні храмів Божих у вільному світі, де наше духовенство служить Богові і своєму 

народові" [8, с.237]. 

24-25 серпня 1985 р. з благословення митрополита Мстислава у Великій Британії в м. 

Нотінгем організовано наукову конференцію, якою започатковано відзначення тисячоліття 

хрещення України-Руси. Перед присутніми виступили професор Зиновій Соколюк з 

Мюнхена на тему "Автокефалія в Українській Православній Церкві", вказавши на 

труднощі, які існували для визнання автокефалії української Церкви. Після нього – доктор 

Аркадій Жуковський з Парижа про "Зв’язки Української Православної Церкви з 

Вселенським Патріархатом", у якій в історично-хронологічному порядку окреслив зв’язки 

Української Православної Церкви з Вселенським патріархатом до ХХ століття. Доктор 

Святомир Фостун з Лондона у доповіді "1000-ліття хрещення України" ґрунтовно висвітлив 

передумови Володимирового хрещення. Магістр Іво Полуляк з Мюнхена зачитав доповідь 

"Опіка духовними отцями в житті парафій" та проаналізував негативні явища відходу 

віруючих від своєї Церкви. Після доповідей було відведено час на запитання і відповіді. Це 

була перша в житті УАПЦ конференція, про яку довго розважали учасники [1, с.231]. 

Правлячий єпископ УАПЦ у Великій Британії Володимир наголосив, що святкування 1000-

ліття хрещення України-Руси у Великій Британії відзначатиметься 14 серпня 1988 р. і за 

церквами повинні піти "усі наші наукові, суспільно-громадські установи та організації". 

Одночасно з підготовкою до 1000-ліття хрещення України-Руси УАПЦ у 1987 р. відзначила 

ювілейну дату 40-річчя заснування Церкви у Великій Британії, а також 45-річчя духовної 

діяльності й 89-річчя від дня народження Блаженнішого владики митрополита Мстислава. 

За ці роки УАПЦ у Великій Британії зміцнилася й налічувала двадцять парафій, 

видрукувала власними силами сотні богослужбових требників, посібників та інших видань 

українською мовою. Про митрополита ж Мстислава у святковому привітальному слові 

говорилося, що він пройшов довгий нелегкий життєвий шлях, поклавши великі заслуги у 
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розвиток УАПЦ та заснування української Церкви у Великій Британії. Водночас у м. Бавнд 

Бруку (США) побудував величавий православний храм, організував там Духовну семінарію 

і теологічний інститут, друкарню, музей, дім культури з бібліотекою, цвинтар-пантеон, де 

поховано понад чотири тисячі померлих українських діячів. У привітальному слові ієрарха 

по праву назвали другим Петром Могилою, який хоч не на рідній землі, а далеко від 

України створив такі духовні цінності.  

Відзначення 1000-ліття Хрещення України-Руси стало апогеєм у розвитку УАПЦ 

Великої Британії. У парафіях Болтона, Брадфорда, Галіфакса, Ковентрі, Лондона, 

Манчестера, Престона відбулися Богослужіння, панахиди, посвячення меморіальних 

таблиць, траурні урочистості з участю української та англійської громадськості, під час 

яких розповсюджено художні листівки, плакати, відбулися виступи колективів художньої 

самодіяльності тощо. Однак у 90-ті роки УАПЦ Великої Британії спіткали також великі 

втрати, бо померло на чужині понад 900 осіб активних мирян-автокефалістів, і їх ніхто вже 

не міг заступити. Відійшли у засвіти всі єпископи, хто розбудовував УАПЦ на рідних 

землях під час німецької окупації і продовжував її у Великій Британії. Втрачав сили і 

енергію митрополит Мстислав, перебуваючи у поважному дев’яностолітньому віці. 

Висновки. Підсумовуючи понад сорокарічний розвиток УАПЦ у Великій Британії, 

відзначаємо великий внесок церковних ієрархів, які після Другої світової війни, опинившись у 

вимушеній еміграції, доклали максимум зусиль для розбудови рідної церкви. Базовою серед 

них стала УАПЦ Великої Британії. Завдячуючи митрополиту Полікарпу, архієпископу 

Никанору, митрополиту Мстиславу та іншим церковним діячам у Великій Британії в співучасті 

з українськими емігрантами, відродився культ УАПЦ доби Визвольних Змагань 1918-1921 рр.  

За роки становлення і розвитку УАПЦ у Великій Британії 1947-1991 рр. організовано 

двадцять парафій, для яких побудовано або придбано будівлі під церкви, висвячено десятки 

молодих священиків. УАПЦ в Англії займала активну духовно-патріотичну позицію. Під 

керівництвом вихідця з Північної Буковини отця Сильвестра Богатирця відгукувалась на 

політичні події та трагічні моменти з історії українського народу. УАПЦ Великої Британії 

подбала про виготовлення требників та служб української мовою, яких ніколи не вистачало 

священикам в Україні. 

УАПЦ в Англії намагалася жити у мирі і взаєморозумінні з ієрархами Англіканської 

церкви, Української католицької та інших церков, проповідуючи любов і злагоду між ними. 

Українські громади УАПЦ належали до одних із найжертовніших у світі, вони завжди 

відгукувались на фінансову підтримку церков, наукових товариств, політичних партій, 

рухів, передплату друкованих видань тощо.  

УАПЦ у Великій Британії, без сумніву, здобула великий досвід і авторитет розбудови 

незалежної української Церкви, який бажано було використати в Україні, де на початку 

дев’яностих років ХХ ст. починалися перебудовчі процеси, що зачепили і Церкву.  

Однак надії митрополита Мстислава перенести збережену і розбудовану за кордоном 

УАПЦ в Україну через "церковну смуту" у державі не здійснилися. Зі смертю митрополита 

11 червня 1993 р. процес втілення набутого досвіду розбудови УАПЦ за кордоном з метою 

створення єдиної Православної Церкви в Україні призупинився, як і в Англії, з відходом у 

вічність старшого покоління. 
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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОСИПА СЛІПОГО НА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (1945-1963 рр.) 

 

У статті висвітлюються основні колізії життєвого шляху видатного українського 

релігійного, культурного діяча Й. Сліпого. Чільна увага приділяється з’ясуванню значення 

його діяльності для збереження УГКЦ на західноукраїнських теренах та консолідації 

греко-католиків на Заході. Поряд з вказаним, акцентується увага на специфіці взаємин 

УГКЦ з Римом у період її ліквідації радянською владою. В цьому контексті увага 

приділяється не тільки внутрішній єдності обох церков, але й елементам міжнародної 

політики, яка дала можливість врятувати видатну особистість, проте не дала 

можливості консолідувати Церкву. Стрижнем усієї роботи виступають консолідаційні 

та незалежницькі інтенції діяльності Й. Сліпого. 

Ключові слова: УГКЦ, РПЦ, унія, адепти, Католицизм, консолідація, діаспора, репресії, 

єпархія, церковна організація, ідентичність. 
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Вступ. Політичні та соціокультурні зміни, які відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, супроводжуються піднесенням національної свідомості та консолідацією 

українського суспільства, з одного боку, та розчаруванням і формуванням ряду 

деструктивних тенденцій – з іншого. Така ситуація, безумовно, зумовлює необхідність 

формування тих консолідуючих чинників, які б змогли об’єднати розрізнене за етнічною, 

мовною та релігійною ознаками українське суспільство. Цілком очевидно, що формування 

таких об’єднуючих чинників не можливе без відродження та переосмислення української 

історії та тих особистостей, які визначили долю української державності. Серед них 

варто згадати неоднозначно сприйнятих сучасним українським суспільством С. Бандеру, 

Є. Коновальця, А. Шептицького, Й. Cліпого та багатьох інших релігійних, політичних та 

культурних діячів, значення яких сплюндрувала тоталітарна радянська ідеологія.  

Зважаючи на сказане, аналіз місця та значення релігійної і політичної та соціокультурної 

діяльності Й. Сліпого на становлення сучасної української національної культури та 

незалежної держави видається не тільки очевидним, але й своєчасним, адже за словами 

Папи Іоана Павла ІІ, «він простелив свободу сучасній Україні». Адже, тільки «через 

законну рідну державу народ вповні заспокоює свої духовні й суспільні потреби та осягає 

найвищий ступінь ладу, безпеки і добробуту». Не можна оминути увагою і місце та 

значення діяльності Й. Сліпого для збереження УГКЦ та культурної-освітньої роботи в 

Римі. Саме це робить дану тему актуальною. 

Рівень розробки проблеми. Цілком очевидно, що таку видатну постать як Й. Сліпий 

дослідники не могли оминути своєю увагою. Його життєвий та творчий шлях, аналогічно 

як і роль для збереження та розвитку УГКЦ, досліджували такі видатні вчені як В. Жадько, 

В. Янів, А. Драган, М. Рудницька, О. Вітошинська, Т. Бойчук, Т. Шафран та багато інших 

дослідників. Ці вчені присвятили увагу лише окремим аспектам життя та творчості 

видатного українського релігійного діяча, в силу закритості великої кількості фактів з його 

життя, що безумовно, актуалізує звернення до його життєвого та творчого шляху, що 

відкриє можливість не тільки для популяризації цієї постаті, але й цілісного ідеологічно 

незаангажованого аналізу спадку Й. Сліпого. 

Метою нашої роботи є виявлення впливу діяльності Й.Сліпого на становлення УГКЦ у 

повоєнні роки (1945-1963 рр) на території України та за її межами і встановлення значення 

останньої для збереження та розвитку УГКЦ. 

До основних завдань роботи відносимо такі:  

1. Аналіз основних етапів життєвого шляху Й.Сліпого та його впливу на діяльність і 

функціонування УГКЦ. 

2. Висвітлення значення діяльності Й.Сліпого для збереження УГКЦ та консолідації 

греко-католиків на західноукраїнських землях. 

3. Визначення основних форм взаємин УГКЦ і Риму у період ліквідації Церкви. 

Виклад основного матеріалу. Переходячи безпосередньо до поставленої мети, варто 

зазначити, що Йосип Сліпий присвятив багато років життя служінню Греко-католицькій церкві, 

яка довгі роки існувала і розвивалася підпільно. Народився майбутній патріарх 17 лютого 

1892 року в селі Заздрість, Теребовельського повіту в Галичині. Пізніше Владика згадував у 

своїх споминах, занотованих його помічником вл. Іваном Хомою: «Моє родинне село 

називається Заздрістю, кажуть тому, що всі навколишні села заздрили його багатству і 

говорили, що воно справді є оселею. Заздрість лежить на високій подільській рівнині між 

Серетом і Стрипою, близько містечка Струсів, Теребовельського повіту. З села дуже добре 

видно Теребовлянські та Струсівські гори, покриті лісами» [8]. Необхідно зауважити, що 

справжнє прізвище Йосипа – Коберницький-Дичковський, а Сліпий – взяте ним сільське 

прізвисько діда. Майбутній предстоятель УГКЦ закінчив народну школу в рідному селі, а 

потім вступив до тернопільської гімназії, в якій навчався до 1911 року, згодом продовжив 

навчання у Львівській духовній семінарії. 

Життєвий шлях Йосипа Сліпого визначила зустріч з митрополитом Андрієм 

Шептицьким, який став для нього зразком для наслідування. Саме Шептицький у 1912 році 
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відсилає молодого Йосипа навчатися у м. Інсбруц (Австрія), а вже 30 вересня 1917 року 

митрополит висвячує його на священика. Надзвичайно допитливий розум Й. Сліпого 

сприяв тому, що у досить молодому віці він, отримавши ступінь доктора теології (1918 р.), 

продовжив своє навчання у Римському Григоріанському університеті та університеті 

«Анджелікум», а також у у Папському східному інституті, внаслідок чого отримує ступінь 

«Магістр агрегатус» з догматики. Католицька освіта надзвичайно тісно співвідносилася з 

досконалим володінням польської, німецької, італійської, англійської, французької, 

латинської, грецької та давньоєврейської мов. Все це безумовно, говорить про Й. Сліпого 

як незвичайну особистість, яка могла і відіграла неординарну роль в історії релігійного 

життя на Україні та за її межами. 

Цілком закономірно, що щирий патріот Й. Сліпий, отримавши гарну освіту, повертається 

до Львова, спочатку як викладач богослов’я у Львівській греко-католицькій духовній 

семінарії. Згодом, у 1926 році, на прохання Андрія Шептицького, він став ректором цього ж 

навчального закладу. Як не дивно, але через два роки цей католицький релігійний заклад 

отримав статус Богословської академії. Остання, як відомо, була одним із двох культурних 

та освітніх центрів на західноукраїнських землях, де виковувалася серед інтелігенції та 

духовенства національна ідентичність, формувалася ідея про специфіку та відрубність 

українського народу у порівнянні з сусідніми. 

Загальновідомо, що з кінця ХVІІІ ст. і аж до приходу радянської влади на 

західноукраїнські землі УГКЦ була тим соціокультурним середовищем, в рамках якого на 

рівні релігійності формувалася національна ідентичність. Однак, уже з приходом сюди 

радянської влади, ситуація значно змінюється – в цей час представники УГКЦ зазнають 

жорстоких переслідувань. У результаті арештів НКВД у в’язницях упродовж вересня 1939 – 

червня 1941 рр. загинуло 34 греко-католицьких священика, а 41 було депортовано на Схід 

[9, s. 595]. Фактично, в цей час радянська влада робить спробу ліквідувати УГКЦ як центр 

української ідентичності шляхом приєднання до Православ’я Московського патріархату. 

Внаслідок цього до Православ’я перейшла певна кількість адептів УГКЦ, зокрема, 3 

священики у Станіславській єпархії, приблизно по стільки ж – на Львівщині і в 

Перемишльській єпархії [9, s. 596]. Жорстким радянським намірам перешкодила німецько-

фашистська окупація української території. 

Після смерті митрополита Андрія Шептицького 1 листопада 1944 р. УГКЦ очолив Йосип 

Сліпий. Незважаючи на запевнення митрополита у лояльності і прагненні співпраці з 

радянською владою, все ж це не відвернуло від нього арешту, який відбувався 11 квітня 

1945 року. Після тривалого слідства, Й. Сліпого було звинувачено в антирадянській діяльності 

та співпраці з фашистськими окупантами. В якості вироку по даному звинуваченню став 

восьмирічний термін ув’язнення. «Мене водили на слідство день і ніч, – згадував митрополит у 

квітні 1945-го, – так що я буквально падав з ніг і мене мусили підтримувати, ведучи до 

слідчого. При тому голодував, бо давали на день трошки юшки і 300 грамів хліба» [5]. 

Властиво, що доля митрополита спіткала більшість ієрархів УГКЦ. З ініціативи 

політичного керівництва СРСР 8-10 березня 1946р. у Львові відбувся собор УГКЦ, що 

проголосив ліквідацію унії (УГКЦ) та приєднання до Російської православної церкви. 

Проведений під тиском репресивно-каральних органів неканонічний Львівський собор 

так і не зміг поставити всі крапки над «і» у справі нищення УГКЦ і утвердити «торжество 

православ’я» на західноукраїнських землях. Ще в період підготовки собору і невдовзі після його 

завершення було заарештовано 350 священиків, ліквідовано 48 монастирів УГКЦ [1, с. 31]. 

Зазнавши великих втрат, позбавлена керівництва та значної частини духовенства, Церква 

фактично не припинила свого існування. Керуючись принципом самозбереження, вона 

перевела свою діяльність у новий стан – підпільний, або, названий за аналогією із раннім 

християнством, – катакомбний. Більшість священиків, незважаючи на загрозу репресій не 

погодились перейти у Православ’я. Світське духівництво і ченці – 2682 (70,9%) від їх 

загальної кількості (3783) не підписали зобов’язання про власне «навернення» у 
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православ’я. Тільки меншість – 1101 (29%) – підписала ухвалу Львівського собору. 

Особливу стійкість виявили ченці, жоден з яких не перейшов у православ’я [9, S. 595]. 

Закономірно, що така ситуація викликала посилену увагу керівників репресивних 

органів. Як свідчать документи Державного архіву Служби безпеки України, вже в квітні 

1946 р. Міністр державної безпеки УРСР С. Савченок у своїй директиві вимагав від 

керівництва органів держбезпеки західних областей України «посилити розробку 

опозиційного уніатського духовенства та активу церковників, які не підкорилися рішенням 

про возз'єднання собору Греко-католицької церкви з Православ'ям, встановлювати 

організаторів і керівників нелегальних молитовних будинків, заручившись санкцією КДБ 

УРСР, піддавати їх арешту, а нелегальні молитовні будинки закривати». Поява такої 

директиви пояснювалась «активізацією антирадянській діяльності реакційної частини 

греко-католицького духовенства, яке у зв'язку з прийняттям рішення собору колишньої 

уніатської церкви про ліквідацію такої, переходить у підпілля і створює нелегальні 

молитовні будинки, об'єднуючи навколо них віруючих греко-католиків» [4, арк. 113-114]. 

Далі у документі повідомляється, що ціла низка таких нелегальних молитовних будинків 

були виявлені Управлінням КДБ Тернопільської області. Тут кожної неділі, щосереди і 

п’ятниці організовувались за даними працівників держбезпеки «нелегальні збіговиська осіб 

греко-католицького віросповідання, для здійснення релігійних обрядів» [4, арк. 113-114]. 

Необхідно зауважити, що активну діяльність проти приєднання адептів УГКЦ до 

Православної церкви провадили ченці ордену «Студитів», очолюваного братом покійного 

глави Греко-католицької церкви Андрія Шептицького архімандритом К.Шептицьким. За 

його вказівкою ченці-священики їздили по селам Львівщини і в церквах, де не було 

священиків здійснювали богослужіння, агітували проти переходу у лоно Російської 

православної церкви. До деяких сіл для проведення богослужінь виїжджав сам 

К.Шептицький. Незважаючи на те, що архімандрит «Студитів» перебував у тяжкому 

матеріальному становищі і під пильним наглядом спецслужб, він не забував опікуватися 

потребами священиків і ченців, що залишилися на волі, а також клопотався перед владою 

про визволення із таборів засуджених ченців. 

Й. Сліпий після арешту не відокремлював своїх страждань від долі своєї пастви: «Для 

мене почався шлях в’язня. Та не для мене одного; я був одним і з сотень тисяч стариків, 

жінок, дітей і немовлят. Мене вирвано із гущі повірених мені вірних, їх вирвано від рідної 

зрошеної ними землі […] По кількох днях, коли я вже був вимучений допитами до краю, 

мене привели до кількох полковників і зачали тероризувати, давати до підпису, щоби я 

відрікся Папи, а за те дадуть мені Київську митрополію […]. Але я рішучо відмовився. 

Почалися дальші наступи, але це до нічого не довело, бо я вже млів з обезсилення» [5]. 

Зважаючи на те, що у післявоєнні роки на західноукраїнських теренах представники та 

прихожани УГКЦ опинилася поза законом, почалася масова міграція українців до різних 

країн Європи. Така ситуація, безперечно, не могла залишити байдужим Папу Римського Пія 

ХІІ. Намагаючись налагодити їх духовне життя на чужині, він призначає єпископа І. Бучко 

апостольським візитатором для українських греко-католиків у Західній Європі, 

подарувавши йому титул асистента Папського престолу. Перед І. Бучко було поставлено 

завдання налагодити церковне життя українських емігрантів в Європі, не даючи їм вийти з-

під впливу Греко-католицької церкви [7, с. 426-431]. Пій XII зробив ряд заходів по 

зміцненню і консолідації українських греко-католицьких структур у діаспорі з метою 

компенсувати ліквідацію УГКЦ на території радянської України. В цьому відношенні 

досить показовою є перебудова церковної організації греко-католиків у Канаді.  

Поряд з трансформацією церковної організації Пій XII також зробив ряд акцій спрямованих 

надати ідеологічну підтримку українським греко-католикам. У 1952 р. він видав енцикліку про 

Східні Церкви «Carissimis Russiae populis», в якій особливо відзначив репресії, які зробив проти 

ГКЦ на Україні сталінський режим [7, с. 425-431]. Саме Папі Пію XII належав вираз «Церква 

мовчання», яким у католицькому світі стало прийнято іменувати Церкви, які знаходяться в 

умовах гонінь в країнах соціалістичного табору. Ще одним жестом благовоління понтифіка до 
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галицьких греко-католиків стало відкриття Конгрегацією священних обрядів 14 лютого 1955 

беатифікаційного процесу митрополита А. Шептицького. У тому ж році з благословення Пія 

XII українські греко-католики діаспори провели великі урочистості, приурочені до 1000-річчя 

хрещення св. Ольги, яке відзначалося як початок Християнства «на Русі-Україні». З цієї нагоди 

глава Католицької Церкви звернувся зі спеціальним посланням до українських греко-католиків 

«по обидва боки залізної завіси» [6].  

Загалом завдяки діяльності Пія XII українські греко-католики в в США і Канаді 

отримали повноцінні єпархіальні структури, організовані в митрополичі округи 

(архієпархії). Вони також отримали для свого окормлення єпископів в Західній Європі, 

Південній Америці та Австралії. Папа Римський незмінно виявляв до своєї української 

пастви в діаспорі підвищену увагу, як, втім, і спецслужби західних країн. Завдяки 

зазначеним заходам УГКЦ, незважаючи на її ліквідацію на території УРСР, змогла не лише 

зберегти свої структури за кордоном, уникнувши кризових явищ, але до кінця 1950-х рр.. 

значно активізувала свою діяльність. Утворилася стійка тенденція до об'єднання всіх 

українських греко-католиків діаспори в єдину надєпархіальну спільноту. Всі ці зміни 

призвели до росту амбіцій та прагнень греко-католиків, які все частіше висували прагнення 

до проголошення УГКЦ патріархатом. Подібний крок міг би не тільки об'єднати всіх 

українських греко-католиків світу в єдину структуру, але й стати важливим важелем 

політичного тиску на Радянський Союз. Можливо, що Папа Пій XII з часом зміг би 

задовольнити устремління своєї греко-католицької пастви до створення Українського 

патріархату, однак, зробити це він не встиг: 9 жовтня 1958 р. він помер.  

Період понтифікату наступного Папи – Іоана XXIII, якщо й не став часом відступу від 

передніх досягнень УНКЦ, все ж не приніс очікуваних результатів. Як відомо, відносини Папи 

Іоана XXIII з Москвою були в міру теплими, внаслідок чого українським греко-католикам не 

вдалося домогтися створення Київського патріархату, не було створено і якої-небудь іншої 

структури, яка б їх об'єднала. Більш того, в період 1-ї сесії II Ватиканського собору Римська курія 

рішуче припинила спроби українських греко-католиків привернути до себе увагу учасників 

собору і виступити із засудженням діяльності керівництва СРСР і Російської Православної 

Церкви. Разом з тим Іоан XXIII здійснив низку заходів, здатних в очах українських греко-

католиків компенсувати негативно зустрінуте ними поліпшення відносин Ватикану з Російською 

Православною Церквою та Радянським Союзом. Зокрема, понтифік заснував кілька нових греко-

католицьких екзархатів і ще збільшив число єпископів УГКЦ в діаспорі.  

З діяльністю Папи Іоана ХХІІІ безпосередньо пов’язане й визволення Митрополита 

Й. Сліпого. Зокрема, будучи посередником між президентом США Джоном Кеннеді та 

першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим в часі карибської кризи, він підняв 

питання про звільнення 70-літнього Й. Сліпого. Цю ініціативу підтримало багато інших 

відомих політичних, релігійних та культурних діячів. Серед них, на наш погляд, найбільш 

помітними є Дж. Кеннеді. 

У результаті клопотань понтифікату та інших світових політичних діячів, Й. Сліпого 

було звільнено та вислано за межі СРСР. Згадуючи своє звільнення, митрополит зазначав: 

«Мене випустили як бандита. Я не хотів добровільно покидати моє стадо і виїздити задля 

порятунку власної шкіри». Однак, доля розпорядилася інакше, Й. Сліпий був змушений 

покинути свою паству й оселитися в Римі, де, до речі, ще з XVII ст. існував один з 

найбільших осередків УГКЦ. Упродовж наступних двадцяти років Й. Сліпий намагався 

активізувати життя УГКЦ на Заході, крім того він за чей час написав та опублікував аж 12 

томів наукових праць, спрямованих на об’єднання власної Церкви та формування 

української незалежної держави. 

23 грудня 1963 р. Ватикан визнав, що галицький митрополит Й. Сліпий є главою УГКЦ і 

має чин верховного архієпископа. У цьому ж році митрополит бере участь у ІІ 

Ватиканському соборі, де запропонував утворити помісну Українську католицьку церкву на 

чолі з патріархом [2, арк. 130-131; 6]. Проблеми створення Київського греко-католицького 

патріархату слідом за митрополитом Й. Сліпим у своєму виступі 20 листопада 1963 також 
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торкнувся український греко-католик, єпископ з Аргентини Андрій Сапеляк. Він зазначав, 

що існуючі в Католицькій Церкві східні греко-католицькі патріархати мають вкрай 

нечисленну кількість прихильників, тоді як українські греко-католики, яких набагато 

більше, ніж інших греко-католиків, досі не мають свого патріархату [3, арк. 112-113]. 

Однак, клопотання українського патріарха та багатьох греко-католицьких єпископів не 

мали можливостей для реалізації, оскільки наступний Папа – Павло VІ притримувався 

подвійного курсу, що стало причиною того, що у Ватикані не змогла сформуватися єдина 

позиція з питання про Український патріархат, а серед ієрархів курії були як прихильники, 

так і противники його установи. Останні побоювалися, що посилення впливу УГКЦ 

негативно позначиться на екуменічному діалозі з Московським Патріархатом і викличе 

роздратування радянських властей. З цієї причини розгляд питання про заснування 

Київського греко-католицького патріархату на соборі так і не відбулося.  

Висновки. На основі сказаного приходимо до висновку, що постать Й. Сліпого є настільки 

непересічною, наскільки ж складною є доля українського митрополита. Своє життя він 

присвятив розвиткові української духовної культури, яка, як відомо з праць багатьох 

вітчизняних дослідників, стала основою усвідомлення української ідентичності. Чільне місце у 

діяльності Й. Сліпого належить збереженню феномену УГКЦ, яка тривалий час на 

західноукраїнських землях була забороненою і перебувала у підпіллі. Долю своєї пастви 

розділив і митрополит. Незважаючи на те, що велику частину свого життя Й.Сліпий провів в 

ув’язненні, все ж результати його релігійної, освітньої та культурної діяльності настільки 

значні, що забувати про них не мають права не тільки греко-католики, але й православні 

українці, які мають визнати роль та значення УГКЦ у становлення української національної 

культури та держави. 
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In article are shined to a basis of a collision of a course of life of the outstanding Ukrainian 

religious and cultural figure J.Slepoy. The main attention is paid to lighting value of its activity 

for UGСС preservation on the West Ukrainian lands and Greco's consolidation – Catholics in the 

West. Along with specified, the attention is focused on specifics of relationship of UGСС with 

Rome during liquidation of the given church by the Soviet power. In this context the attention is 

focused not only on internal unity of both churches, but also elements of international policy 

which gave the chance to rescue the outstanding personality, however didn't allow to consolidate 

church. As core of all work consolidation and independent intensions of activity J. Slepoy act. 

Keywords: UGСС, Russian Orthodox Church, union, adherents, Catholicism, consolidation, 

diaspora, repressions, diocese, church organization, identity. 
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Наталья Горишна  

Влияние деятельности Иосифа Слепого на функционирование  

Украинской Греко-Католической Церкви (1945-1963 гг.) 

 

В статье освещаются основные коллизии жизненного пути выдающегося украинского 

религиозного и культурного деятеля И. Слепого. Главное внимание уделяется освещению 

значения его деятельности для сохранения УГКЦ на западноукраинских землях и консолидации 

греко-католиков на Западе. Наряду с указанным, акцентируется внимание на специфике 

взаимоотношений УГКЦ с Римом в период ликвидации данной Церкви советской властью. В 

этом контексте внимание уделяется не только внутреннему единству обеих церквей, но и 

элементам международной политики, которая дала возможность спасти выдающуюся 

личность, однако не позволила консолидировать Церковь. Стержнем всей работы 

выступают консолидационные и независимые интенции деятельности И. Слепого. 

Ключевые слова: УГКЦ, РПЦ, уния, адепты, Католицизм, консолидация, диаспора, 

репрессии, епархия, церковная организация, идентичность. 
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ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ У ПОЛЬЩІ:  

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

 

У статті розглянуто основні особливості державно-церковних відносин перехідного періоду 

в Польщі, що охоплює час після падіння комунізму. Автор звертає увагу не тільки на суто 

правові аспекти трансформації, але й на суб′єктивний вимір змін, а також суперечності, що 

виникали в цей непростий час. Закцентовано увагу на ролі Церкви в трансформації суспільства. 

Ключові слова: державно-церковні відносини, Польща, трансформація, комунізм, 

демократія. 

 

Актуальність дослідження правового регулювання діяльності релігійних організацій 

Центрально-Східної Європи визначається соціально-політичною важливістю процесу 

покращення державно-конфесійних відносин в Україні. Оптимальне державне 

законодавство про релігію та релігійні організації є безцінним засобом гуманізації 

релігійного чинника в суспільному житті, гармонізації всього суспільства. Нашій країні 

потрібно спокійно осмислити, де ж вона знаходиться в контексті тих процесів у сакральній 

сфері, які відбуваються в Європі і власне в Україні, й куди їй рухатися далі.  

Постановка проблеми. Варто полишити поверхнево-узагальнюючі стереотипи про 

"Захід" та "Європу" і докладно висвітлити істотні відмінності в підходах до розв'язання 

релігійних питань, скажімо, у Польщі та Чехії, Словаччині та Угорщині. Вдумливий аналіз 

цих відмінностей, особливостей різних підходів мав би допомогти відмовитися від 

спрощених уявлень про специфіку України в цьому контексті, а також виразніше 

усвідомити реальні виклики часу, ефективніше шукати відповіді на них. 

З огляду на окреслену проблему метою запропонованого дослідження є намагання 

здійснити аналіз державної політики та законодавства Польщі щодо Церкви, а також 

аналоги, які мали місце в посткомуністичних країнах Центрально-Східної Європи й на цій 

підставі сформулювати пропозиції стосовно врахування досвіду певних країн регіону при 
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виробленні в нашій країні сучасної моделі державно-конфесійних відносин, яка більшою 

мірою відповідала б українській культурно-історичній традиції.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значним надбанням української та 

європейської історіографії є численні праці співробітників Центру проблем Церкви та 

етноконфесійних відносин (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. 

І.Ф. Кураса НАН України) – М. Рибачука, О. Уткіна, М. Кирюшко та ін.; вчених кафедри 

релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка – В. Лубського, Т. Горбаченко, О. Предко, Є. Харьковщенка та ін.; 

співробітників Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди – А. Колодного, Л. Филипович, 

П. Яроцького М. Бабія, О. Сагана, С. Здіорука та ін. Важливим дослідженням у 

методологічному аспекті є колективна монографія «Церква і національне відродження» 

(М. Рибачук, М. Кирюшко, О. Уткін та ін.). Серед літератури, у якій висвітлено питання 

побудови відносин між Церквою і державою, назвемо працю М.Ю. Бабія “Свобода совісті: 

філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення”. До позитивних сторін книги слід 

віднести, зокрема, пильну увагу її автора до понятійного апарату. 

Відображаючи розвал східноєвропейського комуністичного блоку, індійський соціолог 

С.К. Мітра пропонує чотири різних категорії державно-церковних відносин: 1) головний, де 

одна релігія домінує, але інші релігії допускаються до існування, як це має місце у 

Великобританії; 2) теократичний, прикладом його буде Іран чи Ізраїль; 3) світський, що має 

місце, зокрема, у Франції, колишньому СРСР, США; 4) нейтральний, прикладом якого є, 

зокрема, Індія, де уряд безсторонній в своєму підході до всіх релігій, включаючи домінуючу. 

Загалом, більшість сучасних дослідників акцентують увагу на пануванні в комуністичні 

часи у країнах Центрально-Східної Європи тоталітарної моделі жорсткого й антагоністичного 

відокремлення Церкви від держави [4, c.31]. Цю модель з більшою або меншою послідовністю 

реалізовував СРСР, амплітуда релігійної політики якого була більш ніж відчутною: від 

кривавого терору на одному полюсі, який знищив понад 50 тисяч одних лише православних 

священнослужителів, до імперської політики впровадження "головної церкви головного 

народу" в систему державної пропаганди; від цілком серйозних спроб "остаточного розв'язання 

релігійного питання" до так званого "релігійного непу" і спрямування священиків у русло 

"радянського патріотизму". У своїх "середніх значеннях" ця модель, властива більшості країн 

колишнього "соціалістичного табору", зводилася до тотального контролю над релігійною 

активністю, майже повного її обмеження культовою сферою, репресій проти релігійних 

дисидентів, священиків і простих віруючих, які заважали номенклатурі "будувати комунізм". 

Цю модель було також спрямовано, з одного боку, на створення потужної інфраструктури для 

викорінення "релігійних забобонів", а з іншого – на використання церковної ієрархії в 

зовнішній політиці для пропагування "миролюбності" Варшавського пакту та переваг 

"соціалістичного способу життя". За таких умов релігійна свобода у країнах Центрально-

Східної Європи в зазначені часи була мертвим законом, що залишався лише на папері, на 

якому були написані Конституції [3].  

Загальноприйнятою в політологічній літературі є думка про те, що у ХХ ст. величезний 

резонанс у світі викликала низка визначних подій, а саме: утворення Європейського Союзу, що 

посилило інтеграцію в Європі; падіння Берлінської стіни, яке поклало край розділенню Європи 

на два протилежні ідеологічні блоки; розпад останньої у світовій історії "імперії зла" (за 

формулюванням З. Бжезінського) [1] – СРСР, і відновлення на її уламках незалежних 

національних держав, зокрема незалежної Української держави. Ці події не могли, зрозуміло, 

не відбитися на релігії. У посткомуністичних країнах, як підкреслює угорський соціолог 

М. Томка, "реставрація релігії та громадської ролі Церкви, а також спроба релігійної реставрації 

суспільства є фундаментальними рисами перетворень" [21, c.42]. Ця еволюція супроводжується 

процесами секуляризації, що, з деяких точок зору, наближає релігійність мешканців Центрально-

Східної Європи до релігійності населення країн Західної Європи. Відбувається також 

переформулювання юридичних підстав, які визначають зв'язки між Церквою та державою, – в 

напрямку наближення до норм Європейської конвенції з прав людини. 
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На думку багатьох європейських вчених, які професійно займаються проблемами сучасних 

державно-церковних, державно-конфесійних відносин, європейська інтеграція змусила знову 

переосмислити відносини між церквами та релігіями, з одного боку, і державою та 

громадянським суспільством, – з іншого. Причина цього полягає насамперед у тому, що, по-

перше, інтегруються досить різні політичні та релігійні спадщини європейських країн, по-друге, 

як вважають більшість учених, секуляризаційні процеси, спричинені Реформацією, 

Просвітництвом, Гуманізмом, що почалися в XVI-XVIIстоліттях і кардинально змінили обличчя 

й душу Європи, добігають свого кінця [2, c.53]. Здійснивши глибинну деклерикалізацію 

суспільства, закріпивши юридично чи практично у багатьох країнах Європи принцип 

відокремлення Церкви від держави, фундаментальні принципи плюралістичної демократії з її 

пріоритетами світської правової держави, розподілу влад, рівності прав і свобод особистостей, 

визнання прав меншин, мінімізувавши обмежувальні, зокрема заборонні засоби з боку держави 

при вирішенні практичних питань свободи совісті та державно-церковних відносин, Європа вже 

на новому етапі свого розвитку змушена визначитися з місцем релігії та Церкви в такому 

постсекуляризованому європейському співтоваристві [7, c.13].  

Характеризуючи суспільно-політичну ситуацію у країнах Центрально-Східної Європи в 

посткомуністичний період, дослідники вказують на етнокультурну та конфесійну 

різноманітність цього регіону. Відомий український релігієзнавець В. Єленський виділяє 

такі історико-культурні кола в межах так званого східного європейського блоку: а) 

балканський православний ареал; б) ісламський анклав у колишній Югославії та в Албанії; 

в) центрально-європейський католицький регіон з австро-угорським минулим (частина 

Угорщини і Мала Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія); г) католицький субрегіон 

Східної Європи (Литва і Велика Польща); ґ) протестантські анклави Центральної Європи 

(частина Чехії, Східна Німеччина, Латвія, Естонія); д) унікальний історичний румунський 

тип – православна країна латинської культури; е) східнослов'янський православний 

макрорегіон; є) субкультури, створені католицькими східними церквами (спільнотами) 

візантійського обряду (греко-католицька церква в Україні та в Румунії, Пряшівська єпархія 

у Словаччині, Гайдурозька єпархія в Угорщині та інші) [5, c.57]. Така культурна, історична 

та конфесійна плюральність країн Центрально-Східної Європи, звичайно, ускладнює 

порівняльний аналіз їхнього соціально-релігійного розвитку. Очевидно, що кордони між 

блоками, які склалися після Другої світової війни, серйозно порушили цілісність 

європейських історичних культурних кіл. "На Заході опинилися греки, які створили 

духовну урочистість Сходу, а на Сході – частина Німеччини, Польща, Чехословаччина, 

Угорщина і прибалтійські країни, які за культурою своєю належать Заходові, – писав 

відомий польський кінорежисер К. Зануссі. – З буденної свідомості зникло поняття 

Центральної Європи, що було дуже актуальним в епоху Габсбурзької монархії, а ще раніше – 

в часи кермування литовських Яґеллонів…" [6, c.164] 

Процес радикальних змін державно-церковних відносин в європейських 

постсоціалістичних країнах проходив по-різному. Це зумовлено тим, що кожна країна має 

свої історичні й духовні традиції, свою етно-конфесійну структуру суспільства.  

Перш ніж сформулювати узагальнюючий висновок про стан релігійної свободи у країнах 

Європейського Союзу та значення їхнього досвіду у вирішенні проблеми свободи совісті, 

розглянемо докладніше, як ці питання вирішуються в Польщі, Угорщині, Чехії та 

Словаччині – країнах "Вишеградської четвірки". Особливо показовим у цьому відношенні, 

на нашу думку, є приклад Польщі як типової католицької держави. 

Церква і Польська держава мають схильність до підтримання толерантних зв'язків, але 

так було не завжди. Загалом більш-менш толерантні зв'язки існували до впровадження на 

теренах Польщі комуністичних законів після Другої світової війни. Навіть сьогодні 

впливова політична сила – інтелігенція – продовжує ставитися з недовірою до Церкви як 

чужої потуги, котра до того ж втручається в державне життя. Та якщо поглянути в минуле, 

побачимо, що впродовж століть ця меншість не погоджувалася з пануванням католицизму.  
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Із джерел відомо, що широкі верстви польської громадськості сьогодні намагаються знайти 

відповіді на такі життєво важливі питання: чи католицизм, як духовне надбання народу, яким 

просякнута польська культура, продовжує відігравати свою роль, а якщо так, то яким чином? 

Чи вписується Римо-Католицька Церква в системні модернізаційні процеси у суспільно-

політичному житті країни, чи, може, їй краще залишатися в ролі стороннього спостерігача?  

Відповідаючи на ці значущі питання, варто, на наш погляд, зосередити пильну увагу на 

характеристиці питомих рис Католицизму і Церкви як інституції в Польщі у переддень мирної 

революції, оскільки ці риси "увійшли" у процеси трансформації. Передусім зазначимо, що 

Католицизм є універсальною релігією з централізованою структурою, але кожен місцевий 

костел у соціологічному трактуванні має свою специфіку. У свідомості поляків і розумінні 

церкви Католицизм є релігією, що безумовно пов'язана з польською самосвідомістю. Зв'язки 

релігійної ідентичності з ідентичністю національною становлять міцне, загалом 

безрефлексивне сплетіння відчуття одночасної приналежності до польського етносу і до 

Католицизму. Свідомість такого типу значно зміцнилася в результаті перебігу історичних 

подій, перш за все внаслідок поділів, які більш ніж на 100 років позбавляли Польщу 

державності. Тут важливим є той факт, що на політичну ворожість до завойовників 

накладалася й релігійна "чужинність", внаслідок якої, навіть у сучасній Польщі, чи не всіх 

німців вважають виключно протестантами, тимчасом як українців, білорусів, росіян, які 

отримали понятійне прізвисько "руські", – тільки православними. У цей час також зміцнилася і 

роль Католицької церкви як захисника польської самосвідомості і заступника народу. Після 

короткого періоду державної самостійності та незалежності в 1918-1939 рр. у Польщі, 

підпорядкованій Радянському Союзу, ця роль зберігалася до самого краху комунізму. Такий 

специфічний комплекс Католицизму та Національної церкви, на нашу думку, слід розглядати з 

точки зору категорій "громадянської релігії" як пов'язаних із патріотизмом та взаємозв'язком 

між релігійними та національними святами. Це знайшло своє відображення у символіці 

(порівняння Польщі з Христом, який страждав на хресті) або в компенсаційному месіанстві, що 

пророкувало польському народу важливу роль у Європі та світі [15]. Католицька церква в 

Польщі у цих історичних і політичних умовах виробляє особливу теологію народу, наслідком 

якої є сакралізація цього поняття і пов'язаних з ним цінностей [14]. 

Застосовування в Польщі гасла-твердження про нерозривний зв'язок між польськістю та 

Католицизмом наводить на думку про те, що "хто не є католиком, той не є правдивим 

поляком". Стереотип "поляк-католик", – слушно зауважує психолог релігії З. Хлевінський, – 

шкодить польській національній культурі, оскільки вилучає з неї великі й вагомі сфери 

(йдеться про внесок некатоликів у польську культуру) та усуває з національного життя 

багато цінних людей, які, хоча й не ідентифікували себе з Католицизмом, однак 

ідентифікували себе як поляки за національністю. Коли релігія стає символом національної 

ідентичності, вона є об'єктом маніпуляцій. Насправді ні Католицизм не є патентом на 

польськість, ані польськість – на Католицизм. Вітчизна і держава є спільним добром 

католиків і некатоликів, тобто всіх громадян, незважаючи на їхній світогляд. Тому 

інструменталізація релігії відіграла в історії християнства, а також у Польщі дуже шкідливу 

роль. Морально негативним є тримати образу на конкретного ближнього – йому слід 

пробачити; так само необхідно ставитися й до представників інших народів, сповідників 

інших релігій, до невіруючих і тих, хто сумнівається [13, c.92].  

Аналіз публікацій у тогочасній центральноєвропейській пресі переконує нас у наступному. 

По-перше, Церква в Польщі відігравала таку ж роль, що й у інших традиційних суспільствах. 

Комуністична ідеологія, яка була присутня в усіх сферах життя поляків, створила контр-

ідеологію, основною дієвою особою якої, символічною та політичною, стала Церква. По-друге, 

Церква та її прихожани були значною мірою "акушерами" громадянського суспільства. Амвони, 

катехітичні зали, конференц-зали при монастирях стали місцями, в яких відбувалися публічні 

дебати з найважливіших і найболючіших питань. По-третє, переконливим виявом 

громадянського суспільства, що зароджувалося, стали релігійні ритуали: процесії, паломництва, 

участь (у тому числі й невіруючих) у службах і молитвах, зустрічі з папою.  
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Заслуговує на увагу той факт, що Польща стала першою країною Східної Європи, яка 

закріпила на конституційному рівні право громадян на заміну військової служби. У червні 

1988 р. Сейм Польщі ввів нову форму виконання військового обов'язку – замінну 

альтернативну службу. В січні 1991 р. декретом папи Іоанна Павла ІІ було відновлено 

польську військову ієрархію. Конгрегація єпископів затвердила статут польської військової 

єпархії [12, c.288]. Капелани є окремим корпусом військовослужбовців, яким керує Головний 

польовий єпископ [10, c.168].  

Правові засади державно-конфесійних взаємин у нових посткомуністичних умовах, 

обсяг прав вірників було визначено Законом Польської Республіки від 17 травня 1989 р. 

"Про гарантії свободи совісті та віросповідання" [17], зі змінами від 26 червня 1997 р. На 

наш погляд, окремі норми цього законодавчого акту заслуговують на більш докладний 

опис. У відповідності до статті 1 Республіка Польща забезпечує кожному громадянину 

свободу совісті та віросповідання, котра полягає у свободі вибору релігії та релігійних 

переконань, їхніх висловлювань – індивідуальних і колективних, приватних і публічних. 

Віруючі громадяни всіх віросповідань, а також невіруючі мають рівні права в державному, 

політичному, господарському, суспільному і культурному житті. Уряд сприяє релігійним 

конфесіям і не створює жодних перешкод для їхньої діяльності. Відповідно до Закону та 

норм Конституції громадяни мають право: створювати релігійні спільноти (церкви та інші 

релігійні організації) з метою визнання й поширення релігійної віри; брати участь у 

релігійних дійствах та обрядах, а також виконувати релігійні обов'язки і відзначати 

релігійні свята; поширювати свою релігію і переконання, виховувати своїх дітей згідно з 

власними переконаннями в релігійному дусі; не розголошувати своїх релігійних уподобань; 

брати участь у роботі міжнародних релігійних організацій; користуватися джерелами 

інформації на тему релігії; виробляти й купувати предмети, потрібні для культових цілей та 

релігійних обрядів; стати священиком або монахом; бути похованим згідно з релігійним 

ритуалом або переконаннями. Але Закон передбачає і обмеження, що накладаються 

державою при реалізації цих прав, про що свідчить стаття 3: "Індивідуальне або колективне 

виявлення своєї релігії чи переконань може бути обмежене законом лише в інтересах 

охорони громадської безпеки, порядку, здоров'я або моральності населення чи законних 

прав і свобод інших осіб. Свобода совісті та віросповідання не може бути причиною 

звільнення від виконання суспільних обов'язків, передбачених законом" [17, c.350].  

Консолідації польської демократії сприяло ухвалення нової Конституції, що набула 

чинності 17 жовтня 1997 р. і проголосила Польщу парламентсько-президентською 

республікою. Згідно з Конституцією Польської Республіки, церкви та інші віросповідні союзи 

рівноправні. Публічна влада в державі зберігає неупередженість у питаннях релігійних, 

світоглядних та філософських переконань, забезпечуючи свободу їх висловлення в публічному 

житті. Відносини між державою та церквами, а також іншими віросповідними союзами 

будуються за принципами поваги до їхньої автономії, а також взаємної незалежності кожного у 

своїй сфері, як і взаємодії на благо людини й загальне благо (стаття 25) [8, c.51].  

Особливістю польської Конституції є гарантування прав батьків та опікунів на забезпечення 

релігійної освіти й навчання своїх дітей (стаття 53). Для членів Сейму та Сенату, а також для 

Президента Польщі Конституція передбачає обов'язкову присягу з можливим виголошенням 

завершальної фрази "Хай допоможе мені Бог" (статті 104, 130) [9, c.271].  

Польські політологи слушно зауважують, що сутністю посткомуністичної трансформації 

суспільства є феномен "перебування в дорозі", який проявляється значно більшою мірою, ніж 

це має місце у стабільних країнах, причому чітко визначеним є лише пункт виходу, тимчасом 

як дійсність та овиди майбутнього залишаються неясними. У сценарій трансформування 

Польщі вписано прагнення до повноправного членства у світі західноєвропейської демократії, 

з чого випливає передумова наслідування країн Європейського Союзу, перш за все, з погляду 

економічного, юридичного, і значно меншою мірою релігійного.  

На зміни, які відбувалися в державі, можна подивитися з різних перспектив: системної та 

суб'єктивної. З точки зору системної перспективи на перший план висуваються політичні 
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зміни – на зміну однопартійній системі приходить система багатопартійна і демократична. 

Безпосереднім результатом таких перетворень постала суб'єктивізація суспільства, а 

наслідком цього – формування політичного суспільства. Поділ політичної арени на партії 

лівого спрямування, посткомуністичні партії і партії періоду після "Солідарності", численні 

та роздрібнені партії правого спрямування і центристські партії супроводжувався протягом 

останнього двадцятиріччя більшою або меншою диференціацією груп людей, які 

симпатизують тим чи іншим партіям, значною мірою в залежності від безпосередньої 

участі вказаних партій у діючому уряді. Парламентські та президентські вибори стають 

приводом до мобілізації та маніфестації політичних симпатій суспільства. Така можливість 

впливу на політичні реалії становила, у порівнянні з попередньою добою лицемірства, 

суттєву новацію. Постійні зміни відбуваються і в системі права [16, c.121].  

З точки зору суб'єктивної перспективи, іншими словами, з погляду так званої "пересічної 

людини" трансформація аналізується крізь призму проблем, які вона породжує. Нерідкими 

є сентименти, пов'язані з минулим, які живляться тими людьми, добробут яких внаслідок 

реформ значно погіршився. Значну групу людей, життя яких не можна назвати ситим і 

привілейованим, у сучасній Польщі становлять пенсіонери, жителі сіл та люди, які живуть 

на соціальну допомогу. Загалом у 2000 р. їхня питома вага становила 47,3% суспільства [18, 

c.99]. Програмні гасла партій під час виборчих кампаній являють собою вдалий огляд 

проблем, що турбують поляків після 20 років реформ. Не випадково польський 

суспільствознавець М. Жюлковські слідом за Р. Дарендорфом стверджував, що найлегшою 

частиною зміни системи є реформи права та політичних інституцій [22, c.177]. Процес 

трансформації суспільної свідомості є значно складнішим. З точки зору інших передумов, 

реформи в Польщі, а отже, й можливість пристосування до польських умов концепцій 

демократичних країн Заходу, здаються проблематичними. Польська дослідниця Я. 

Станішкіс, наприклад, наприкінці минулого століття наголошувала на повільності та 

незавершеності процесу формування середнього класу (типового для формування 

капіталізму на Заході), неможливості порівняння економічних процесів, що відбуваються в 

Польщі та західноєвропейському регіоні, а також процесів формування державних 

інституцій і політичної еліти [19]. У свою чергу, П. Штомпка вважає, що сама 

трансформація є передусім зміною не в політиці та економіці, а в культурі, свідомості 

людини, яка не встигає за глобальними змінами і бореться з відсутністю стабільності й 

довіри, неспокоєм, зазнаючи при цьому психологічної травми [21, c.29]. Водночас такий 

образ є дещо спрощеним, оскільки з поля зору ніби випадають позитивні сторони 

трансформації: шанси, які вона приносить, зміни на краще, формування суспільних груп, 

що є виразними носіями – за термінологією М. Вебера – "трансформації" і "демократизації" 

[11, c.31]. Нові економічні можливості, які приносить вільний ринок, були використані 

тими суспільними групами, котрі більшою або меншою мірою були схильні зайняти 

привілейовані позиції: молоді, динамічні та освічені люди, які швидко опанували нові 

професії менеджерів, страхових агентів, біржових маклерів, рекламних агентів, торгових 

посередників, що за комуністичних часів перебували виключно у сфері приватного бізнесу. 

Свобода, яку приніс крах комунізму і яка для деяких громадян постала тягарем, іншими 

була використана для збагачення. Змінилися життєві цінності, і з'явилися нові елементи 

стилю життя. Прозорість кордонів і відкритість усього світу дали полякам можливість 

їздити за кордон. Володіння закордонним паспортом перестало бути привілеєм обраних.  

Посткомуністичні трансформації призвели до радикальних змін інституційного ладу в 

країні. Ці зміни значною мірою безпосередньо пов'язані з активною позицією католицької 

церкви – впровадження уроків релігії в публічних школах (катехизм був формально скасований 

у 1961 р.), ініціативи у справі повної заборони абортів, участь у пропаганді невідкладного 

підписання конкордату з Апостольською Столицею, дебати, присвячені новій конституції. Під 

цей вплив поступово підпадали всі важливі для суспільного життя інститути, окрім, здавалося 

би, католицької церкви, яка (як і в часи поділів Польщі, і після Другої світової війни) одна 

зберігає інституційну цілісність і чию тотожність не порушили події "тихої революції".  
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Висновки. Узагальнюючи наведений матеріал, можемо констатувати: церкви у країнах 

Центрально-Східної Європи (передусім у Польщі) навіть у атеїстичний період визнавалися 

важливим чинником збереження національної ідентичності, підкреслювалася плідність 

їхніх зусиль у царині піднесення суспільної моралі та патріотичного виховання. І хоча 

державна політика комуністичних урядів у більшості випадків становила собою 

ліберальніший, позбавлений найбільш одіозних елементів, але все ж різновид радянської 

моделі, ситуація з релігійними інституціями тут склалася, – якщо розглядати проблему під 

кутом зору міжнародних взаємин, – дещо відмінна від тієї, що є в Україні. Той факт, що 

церкви, всупереч усьому, відіграли позитивну роль у мирних революціях, прискоривши 

падіння комуністичного режиму, підтверджує, що тоталітарні режими завжди зазнають 

поразки у своїх спробах скасувати релігії. Більше того, антирелігійна пропаганда і 

переслідування віруючих опосередковано працювали на авторитет церков.  

У посткомуністичну добу іноді виникають певні, часом серйозні ускладнення у відносинах 

між церквами та суспільством. Часом саме Церква опиняється серед тих сил, які не можуть 

прийняти цінності вільного ринку, релігійного і ціннісного плюралізму, лібералізму тощо. 

Очевидно, релігійним інституціям посткомуністичних країн доведеться здійснити величезну 

роботу, аби встановити по-справжньому плідний діалог із суспільствами. Механічне 

копіювання закордонного та заокеанського досвіду тут не допоможе. Церкви мають 

розбудовувати свої відносини з державами, суспільствами та з іншими церквами, спираючись 

на багатовікову традицію й шукаючи не те, що їх роз'єднує, а те, що в них є спільним.  

Також у висновку зазначимо, що побоювання того, що зі вступом до Європейського 

Союзу країни регіону можуть перейти до моделі західноєвропейської секуляризації, 

внаслідок чого релігія і Церква перестануть відігравати важливу роль у суспільному житті, 

на нашу думку, не мають під собою підстав.  
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ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

УДК 322(497.2) 

© Віра Бурдяк 

(Чернівці) 

 

ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ  

БОЛГАРСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Автор доводить, що правлячі кола Республіки Болгарія, її еліта прагнуть до проведення 

політики, спрямованої на утвердження між віруючими різних конфесій консенсусу, 

злагоди, мирного вирішення проблемних ситуацій. Альфою і омегою взаємин держави і 

релігії, виходячи з основ права, має бути рівність конфесій, налаштованість на співпрацю. 

Тому православній релігії в Болгарії, яка склалося історично, традиційно належить 

особлива роль у цьому. Прагнення до побудови в Болгарії правової демократичної держави 

та утвердження в ній громадянського суспільства, орієнтують уряд і населення на 

проведення виваженої державної політики щодо Церкви, яка б забезпечувала дотримання 

конституційних норм і чинного законодавства обох учасників діалогу на належному рівні в 

інтересах болгарського суспільства. 

Ключові слова: Республіка Болгарія, Болгарська православна церква, християнство, 

держава, болгарська культура, традиції, звичаї, вірування.  

 

Постановка й актуальність дослідження. Трансформація політичного життя країн 

ЦСЄ, розпочата революціями 1989 р., відкрила шлях до створення демократичних, 

правових держав, розбудови громадянського суспільства (ГС) [6, c. 29]. Певною ознакою 

змін став відхід з історичної сцени атеїстичних тоталітарних режимів недалекого минулого. 

Домінуюча тенденція переходу до соціально-орієнтованого суспільства акцентує увагу на 

духовному, релігійному житті людини. У цьому контексті надзвичайною подією, яку 

відсвяткував весь християнський світ, стало 2000-ліття Різдва Христового. Подія – не 

просто один з ювілеїв, як, скажімо, ювілеї видатних культурних, державних діячів, які 

людство відзначає часто під егідою ООН. Вона має цілком інший характер.  

Перехід людства до ІІІ тисячоліття вимагає подивитися на дану подію з точки зору 

всього людства. Слід говорити про вплив християнства на всі сфери людського життя, на 

розвиток у Європі культури – архітектури, образотворчого мистецтва, музики, літератури, 

права тощо. Суть події – в переоцінці цінностей, сутності буття кожної людини і людства 

назагал, у ролі духовності в їх житті та діяльності. Як суспільний феномен релігія 

відігравала важливу роль у житті соціуму на всіх етапах історії. Гідне місце посідає вона і в 

сучасній Республіці Болгарія (РБ). У демократизації  життя і розбудові ГС в Болгарії 

важливим компонентом є національне і культурне відродження, участь у цих процесах 

Церкви, її вплив на національну свідомість, традиції та звичаї. 

Релігія, існуючи впродовж століть у свідомості людей, що належали до болгарського етносу 

та представників інших етносів, які мешкали на території сучасної РБ, тісно сплелася з 

національною свідомістю, культурою, звичаями, традиціями, обрядами; глибоко проникла в 

побут; має здатність нести національні ідеї і прагнення  болгар до незалежності, державності. 

Мета статті полягає у дослідженні впливу духовних традицій історичної Болгарії на 

сучасні реалії болгарської демократичної держави. 

Останні дослідження і публікації. Проблеми, до яких звертається автор статті, 

цікавлять багатьох болгарських та зарубіжних науковців. Так, Г.Бакалов, В.Бешевлієв, 

Ст.Ваклінов, В.Панайотов досліджують зародження християнства на болгарських землях, 

формування давньої болгарської культури, перші болгарські писемні пам’ятники. 

М.Єлчінова та А.Желязкова моделюють зв’язок релігії й етнічності; І.Баєва, Б.Благоєва-

Танєва, М.Беновська-Сибкова та С.Герджіков аналізують вплив релігійних організацій на 
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розвиток духовності, традицій, культури болгарських громадян у період демократизації 

суспільства. Певну увагу до проблеми  засвідчують у своїх працях російські вчені. Втім, ці 

праці здебільшого історичного плану і торкаються конкретного періоду історії Болгарії. 

Натомість дослідження проблеми на загал, на жаль, ще відсутні. 

Виклад основного матеріалу. Напередодні 2000-ліття від народження Ісуса Христа 

Папа Римський Іоан Павло ІІ обнародував Апостольське Послання «Наближаючись до 

третього тисячоліття». У ньому наголошено, що в святий ювілейний 2000 рік Церква має 

ввійти з чітким усвідомленням того, як вона прожила ХХ століть, очиститись від помилок, 

безвір’я, непослідовності, подолати занедбаність; «визнання слабкості вчорашнього дня – 

це акт лояльності і відваги, який допоможе нам зміцнити нашу віру, спонукає до чуйності й 

готовності чинити опір спокусам та труднощам».  

У своїх проповідях і заповідях Христос неодноразово звертався до Євангелія у контексті 

культур окремих народів. Перед тим, як залишити Землю, він заповів своїм учням-

послідовникам: «Тож ідіть і навчайте всі народи» (Матв. 28, 19). Християни перших століть 

зрозуміли цю настанову і поставили цілком природне завдання відображати її в кожній 

національній культурі. Тож християнство в РБ, збудоване на засадах візантійського, східного 

обряду, мало втілитися в культуру болгар, стати духовним надбанням, домінуючою релігію. 

З прийняттям християнства східного зразка в середині ІХ ст. і поширенням слов’янської 

літургійної мови та писемності болгари поклали початок новому культурному ареалу 

середньовічної Європи – візантійсько-слов’янській спільноті. Поступово, охоплюючи 

впливом розрізнені сербські племена, вона  поширилася на Балканах, на північний схід, на 

землі східних слов’ян, що лежали уздовж великого шляху «із варяг у греки» [21, с. 3]. 

Культурні зв’язки Візантії з південними слов’янами заклали основи цієї спільноти в ході 

її історії, започаткували процеси духовного розвитку всього православного слов’янства. У 

ХІІІ ст. роль головного партнера у візантійсько-південнослов’янській взаємодії відігравала 

болгарська культура [18, c. 33]. На Балканах сформувалися ідеї, зразки і цінності, які мали 

тривалий вплив на просторах від берегів Адріатичного до Білого морів. Духовну спільність 

Візантії і південних слов’ян, що сповідували християнство грецького обряду, не порушили 

ні військове суперництво Константинополя з Болгарією на рубежі ІХ-Х ст.ст., ні 

насильницька реінтеграція болгар і сербів у імперський організм у ХІ-ХІІ ст.ст., ні падіння 

Візантії в результаті ІV хрестового походу в 1204 р., ні битви князів за гегемонію на 

Балканах у ХІІІ-ХІV ст. [18, c. 37]. Візантійсько-слов’янська спільнота зміцніла у ХІV ст. і 

впливала на неслов’янські народи.  

Надто важливе значення для Болгарії мало прийняття християнства, що проявилося у 

зростанні авторитету і статусу держави, розвитку середньовічної культури тощо. Болгарія 

сприймає християнство, як офіційну державну релігію і вирівнюється в міжнародному 

статусі з іншими державами Європи, нащадками давніх римських провінцій на сході та на 

заході. Тож язичницька в минулому країна стає в ряд зі світом ранньосередньовічної 

Європи. Релігія принесла болгарам благочестя, побожність, святині, предмети культу. Адже 

з погляду богослов’я, релігія – Божий дар людям, повністю залежний від Вищої Сили, Боже 

вчення з його настановами, які люди мають сумлінно виконувати.  

Згідно з Божими настановами, праведна поведінка – мета і зміст земного існування 

людини. Впродовж тривалого періоду релігійне мистецтво в Болгарії, насамперед 

образотворче й пісенне, виконуючи культову функцію, мало й естетичну цінність, 

задовольняло художні смаки людей. Церква в Болгарії в усі часи активно діяла в 

суспільстві, його потребах і тривогах, здійснювала велику соціальну роботу, а монастирі 

займалися благодійництвом [16, c. 38-39]. 

Під впливом християнства в країні відбулися зміни в сімейному житті. Церква сприяла 

створенню засад міцної християнської родини, перебудувавши язичницьку сім’ю на засадах 

християнської моралі; активно викорінювала такі негативні з погляду християнської моралі 

звичаї, як полігамія, викрадення наречених до шлюбу, кровна помста тощо. Під впливом 

Церкви зростав авторитет жінки-матері,і підвищувалася громадянська відповідальність жінки. 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

92 

Християнство наклало свій яскравий гуманістичний відбиток на закони Болгарії. Карне, 

цивільне, майнове, сімейне і шлюбне право цього періоду зазнали великих змін під впливом 

грецького законодавчого збірника – Номоканону. З початку ІХ ст. за своїм політичним 

значенням та культурою Болгарія посідала чільне місце у житті європейського південного 

сходу поряд з Візантією та  володіннями династії Каролінгів [7, с. 263]. 

Болгарське церковне питання створило важливу політичну проблему у рішучому 

протиставленні східної і західної церков. Грецька мова поступово витіснялася з держави, 

поступаючись офіційній слов’янській давньоболгарській у суспільстві і діловодстві. Ці 

зміни – важливий фактор прогресивного розвитку країни. Вигнані з Моравії учні Кирила і 

Мефодія знайшли в Болгарії захист і повну підтримку княжого двору [7, с.264]. Вони 

вплинули на розвиток нової оригінальної літератури на давньоболгарській мові (спочатку в 

церковному писанні), сприяли розвитку нової християнської ідеології. Так, в останні 

десятиліття ІХ ст. у культурному житті країни поступово наступив розквіт. 

Загальне піднесення в Х ст. яскраво виразилося в монументальному і прикладному 

мистецтві. Важливим культурним осередком стала нова столиця країни – Великий Преслав. 

Розбудову міста постійно підтримував амбіційний, культурний володар – князь і цар 

Симеон. Місто розширили, укріпили, реконструювали Палацовий квартал, звели нові 

будівлі. За представницькими будівлями Палацу, виокремили житлові і господарські 

будівлі. Білокам’яний ансамбль Палацового міста відкривався на тлі гір, по яких йшов 

кріпосний мур зовнішнього міста. За укріпленим містом, у смарагдових долинах і в 

передгір’ї розмістилися монастирі, вілли феодалів, письменників, скити ченців-книжників. 

Нова столиця – мальовничий укріплений палац, княжа резиденція, поступово через 

десятиліття зазнала значних змін, наблизилась за внутрішнім життям до європейських 

столиць, до типових міст феодальної епохи [18, c. 51]. 

Але маніфестацією моделі середньовікової болгарської культури, що сформувалася при 

Симеоні, була преславська царська бібліотека, і передусім та її частина, яку створили 

книжники з Симеонового оточення в кінці ІХ – першій чверті Х ст. [20, с. 226-230]. 

Особливої уваги заслуговує відома пам’ятка духовної культури середньовічної Болгарії – 

«Златоструй». Дискусії про конкретний склад Симеонового «Златоструя» ще тривають, хоч 

науковці вже довели, що ядро 3 відомих слов’янських редакцій пам’ятника, майже 35 

статей, походить від візантійських уривків з творів Іоана Златоуста [5, с. 187-190]. 

Найвідоміший збірник створений між 913 і 927 рр. точно відображає давньоболгарський 

архетип, що зберігся в руському списку 1073 р., зробленому для київського князя 

Святослава Ярославовича. Збірник  справедливо відносять до культурних зразків, 

сформованих у благодатному середовищі болгарського Золотого віку, які впродовж 

багатьох століть побутували у православній слов’янській культурі, здійснюючи на неї 

неоцінимий вплив. Але навіть серед них Симеонів «Ізборник» – унікальний. Цей 

величезний компендіум з 383 різноманітних статей впродовж понад  п’ятисот років 

багаторазово копіювався повністю в різних регіонах православного слов’янського світу. 

В типову для культури православного слов’янства форму збірника були закладені окремі 

риси специфіки, властивої болгарській культурній моделі. Нова самосвідомість 

культурного середовища Болгарії вимагала підкреслити активну взаємодію з візантійською 

культурою, що відображено в Похвалі – частині «Ізборника». У ній «великому від царів» 

Симеону приписувалося, очевидно, з повним на те правом, повеління «переменить 

язык…многотрудной сей книги… сохраняя тождество мислей» [20, с. 202]. 

Раніше актуальне в кирило-мефодіївській традиції питання про гідність слов’янської 

мови перед грецькою втратило свою гостроту. Нові політичні завдання вимагали 

утвердження вищого рівня гідності – державного суверенітету і церковної автономії. Мову 

книжних пам’ятників традиційно називали слов’янською, хоч у них згадувалися болгарські 

державці, церква, земля, народ. Втім, відомі факти – грецькі  написи на печатках самого 

Симеона [3, с. 114], маркування болгарсько-візантійського кордону стовпами з написами 
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грецькою [5, с. 171], проголошення болгарського князя василевсом під стінами 

Константинополя 924 р. шляхом грецької формули акламації [10, с.133, 254]. 

У Х ст. сформувалася цілісна модель середньовічної культури болгар. Головні віхи їх 

культурної ідентичності – змінені елементи візантійської культурної моделі: ідея імперії – 

спадщина Костянтина, поділена на грецький Схід і болгарський Захід, на відповідне 

володіння якими греки і болгари мали рівні права; столиця Преслав, аналог 

Константинополя і претендент на те, щоб «прийняти славу» візантійського Царграду; 

царство і церковна ієрархія – обов’язкові атрибути політичного, церковного і культурного 

суверенітету; книжність на мові, адекватній грецькій за здатністю передавати зміст 

Писання і застосуванням аналогічної графіки письма, вдосконаленої в Преславі. Ця модель, 

з певними змінами, і визначала самобутність культури болгар у візантійсько-слов’янській 

спільноті впродовж всього періоду її існування.  

Інтенсивне будівництво, культурну, художню і літературну творчість вели в західних 

регіонах Болгарії, які стали діоцезами учнів Мефодія Климента і Наума. Князь Борис-

Михайло відправив їх із спеціальною церковною місією в район великих озер Західної 

Македонії, Кутмічевіци і Девола. 

Християнська церква на Балканах відіграла значну роль у формуванні слов’янських 

націй, сприяла розвитку державності. Проте це можна віднести лише до православного 

субрегіону. Натомість, у католицькому субрегіоні християнство вело до онімечення і 

знищення елементів самоврядування (у словенців) чи нейтралітету до державно-етнічних 

процесів (у хорватів). Особливе, навіть визначальне місце воно займало в певні історичні 

моменти, формуючи релігійну свідомість, самоідентифікацію балканських етносів, 

надзвичайно актуальну в періоди їх політичного поневолення іноконфесійними державами і 

боротьби з ними за відновлення власної незалежності.  

Смертельного удару спільноті завдало османське завоювання Візантії і 

південнослов’янських держав у ХV ст., але все ж її багата культурна спадщина 

підтримувала ледь жевріючу духовну самобутність болгар і сербів в умовах чужоземного 

ярма і живила культуру православних східних слов’ян. В умовах турецького панування 

належність до етносу визначалася конфесією. 

В історичних державах Балкан ХІV-ХІХ ст. особлива роль належала духовенству 

(«духовній інтелігенції»). Тут не було дворянства і духовенство з ХVІІІ ст. формувало 

самосвідомість етносів, які трансформувалися в нації, виконувало світські завдання, що, в 

цілому, не властиве Церкві [21, с. 8]. Так, у діяльності Болгарської православної церкви 

(БПЦ) спостерігався характерний парадокс: під час турецького поневолення вона 

одночасно виконувала етноконсолідуючу, етнозахисну і етнонівелюючу функції, зберігала 

історичну пам’ять, етнічну самосвідомість, культ болгарських святих, але під загрозою 

ісламізації прагнула подолати етнорелігійну і утвердити загальноправославну свідомість [9, 

с. 200]. Це спричинило до того, що у болгар не склався єдиний церковний центр, який би 

безумовно підтримував національно-визвольну боротьбу. Через засилля грецького 

духовенства першою формою болгарського національного руху стала боротьба за 

самостійну Болгарську церкву, що ослабило етноконсолідуючу роль Православ’я в Болгарії. 

Тож боротьба болгар з греками-фанаріотами за церковну рівність розцінюється як 

церковний за формою, але національний, а згодом політичний за змістом рух, в якому 

виявився примат національних інтересів над загальноконфесійними [9, с. 210]. 

Специфіка історії Балкан сформувала гостру конфесійну свідомість, яка тісно сплелась з 

політичними, соціальними і культурними викликами в епоху національного відродження. 

Один з них полягав у створенні  національних церков, у чому неоцінима роль належить 

Кирило-Мефодіївським товариствам, що ратували за об’єднання слов’ян-християн на 

національно-мовній основі. 

З ХІХ ст. політичні сили Заходу прагнули окатоличити БПЦ, але болгари розглядали 

прийняття церковної унії з Ватиканом як розмінну карту в політиці. У державі активно 

діяли місіонери-католики, що привело до появи общин болгар-католиків. Окрім того, після 
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османського панування тут залишилися значні общини мусульман і  болгар-мусульман 

(помаків). Тож у Болгарії паралельно розвивалися три етнорелігійні болгарські спільноти 

(православні, католики-павлікіани, мусульмани), що загрожувало появою субетносів, але в 

ХІХ ст. визвольна національна ідея консолідувала всіх болгар [9, с. 232]. 

Після звільнення Болгарії від турків швидко створили державу з моноетнічно-

конфесійним населенням. Болгарський екзархат відіграв значну роль у збереженні єдиної 

болгарської свідомості після поділу етнічного масиву на три частини за Берлінським 

трактатом. Але в кінці ХІХ ст. розпочалася боротьба між Церквою і державою, спричинена 

поширенням антиклерикальних настроїв Заходу і деградації самої БПЦ, що відійшла від 

ідеї служіння народу. У ХХ ст. завершився процес підкорення Церкви державі, втратився її 

вплив на хід національних процесів. У Болгарії цього періоду, на відміну від інших країн 

Балкан, не було національно-конфесійних політичних партій, що свідчило про хиткий 

зв’язок етнічного і конфесійного компонентів свідомості.  

У роки Народної Республіки Болгарії, як і в інших соцкраїнах, Церкву відокремили від 

держави. Це було протиприродним і збіднило болгарську духовну і матеріальну культуру, 

адже в лоні церкви жила мова, архітектура, малярство, іконопис. Відсторонення релігійних 

інституцій спричинило неповну інкультурацію особи з її подальшими наслідками 

манкуртства, угодовства. Тож не зайве нагадати, що культура виникла саме з служіння 

культу Бога, офірного, самовідданого, що окрасою Болгарії і нині є культові споруди, 

зведені на честь святих. Через витіснення релігійних організацій з природних для них сфер 

при соціалізмі, їх структуру стала понівеченою й обмеженою [11, c. 165]. 

Після революційних змін 10 листопада 1989 р. до влади в Болгарії приходили лідери 

основних політичних конфронтаційних сил – Болгарської соціалістичної партії (БСП – 

колишні комуністи), блоку Союзу демократичних сил (СДС), а згодом до них долучився ще 

Рух за права і свободи (РПС – виразник інтересів місцевих турків і мусульман, що 

складають понад 10% населення [12, с. 372]), як третя самостійна політична сила країни [22, 

с. 125]. Розвиток політичної і партійної систем, демократизації у РБ ще триває.  

Кожний уряд своєрідно ставиться до питань Церкви та релігії в країні [2, c. 91]. Після 

прийняття у 1991 р. нової Конституції РБ статус Православної церкви в державі майже не 

змінився. У ст.13 Конституції записано: «Релігійні установи відокремлені від держави. 

Традиційна релігія в Республіці Болгарія – східно-православне віросповідання» [13, с. 5]. 

Православ’я є традиційною релігією, але без офіційного статусу. Конституція гарантує 

рівні права для всіх громадян, незважаючи на «расу, національність, етнічну 

приналежність, стать, походження, релігію, освіту, переконання, політичну належність, 

особистий і суспільний статус, майновий стан». У Болгарії традиційно і нині заборонено 

створення партій на «етнічній, расовій або релігійній основі» [13, с. 6-7].  

Під час формування опозиційного Союзу Демократичних Сил, в його керівництві 

утворилося «центро-ліве» ядро з інтелектуалів і дисидентів, серед яких переважали колишні 

комуністи. Але демократичні зміни в РБ, вплинули на світогляд лідерів СДС, з’явилося багато 

нових активістів, значно ближчих до «правих». Вони, відомі як «темно-сині» (синій колір – 

традиційний для соціал-демократів), проявляли крайню нетерпимість до «лівіших» колег, 

підозрювали їх і часто звинувачували в тому, що ті нібито були комуністичними агентами.  

Одним з негативних кроків у діяльності «темно-синіх» по декомунізації РБ була атака на 

болгарські релігійні інституції. Відомо, що в роки соціалізму ієрархія БПЦ співпрацювала з 

режимом. Її повністю контролювали агенти державної безпеки [1, с. 40-72]. Гласність і 

відкритість ЗМІ вже на початку трансформації дали можливість громадськості дізнатися 

про цю діяльність священників. З приходом до влади у жовтні 1991 р. СДС антицерковні 

настрої активізувалися, що привело до відкритого конфлікту між священиками, а згодом до 

розколу Церкви, активну роль в якому відіграв Христофор Сибєв [25]. 

Восени 1989 р. Х. Сибєв (колишній студент-фізик, який став ченцем), організував Комітет із 

захисту релігійних прав, свободи совісті та духовних цінностей, що став однією з груп 

засновників СДС [25]. Після перемоги СДС на виборах Х. Сибєв очолив парламентський 
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Комітету у справах релігії і за допомогою декількох єпископів-дисидентів та за підтримки 

прем’єр-міністра Ф. Дімітрова почав зміщувати з посад православну церковну верхівку.  

Патріарх БПЦ Максим, людина похилого віку, відхилив прохання піти у відставку і тоді 

Методій Спасов, приятель Х. Сибєва і новопризначений голова Дирекції з віросповідань 

при Кабінеті Міністрів, заявив, що Максим та інші члени Святого Синоду були незаконно 

призначені комуністами і звільнив їх з посад. Їх місце зайняла конкуруюча група на чолі з 

Митрополитом Піменом Неврокопським. Пімен швидко проголосив Х. Сибєва єпископом і 

той, в ніч на 31 травня 1992 р., разом з групою духовенства та поліції окупував приміщення 

будинку Синоду. Тоді ж Дирекція з питань віросповідання закрила банківські рахунки 

Церкви і припинила виплату заробітної платні духовенству. 

Патріарх Максим подав апеляцію до Президента Ж. Желєва, а той, у свою чергу, передав 

її до Конституційного Суду (КС). Вирок суду гласив, що Дирекція перевищила 

повноваження. Вердикт не зупинив розколу Церкви, але втручання держави припинилося. 

Прихильники Максима спробували відвоювати будинок Синоду у липні, але зустріли опір. 

У результаті було поранено декількох священників та парафіян. Кілька місяців у 

болгарських ЗМІ з’являлися репортажі про напади на віддалені монастирі, які 

організовували прихильники то однієї, то іншої з конфронтуючих сторін. 

Після відставки уряду Ф. Дімітрова Президент Ж. Желєв запросив Патріарха 

Бартоломеоса Константинопольського взяти участь у диспуті про вирішення спірних 

питань БПЦ. До його поради – «нехай Пімен повернеться до Максима» – реформатори не 

прислухалися, а СДС звинуватив «Президента-атеїста» та Вселенського Патріарха у 

«незаконному втручанні у релігійні справи Болгарії» [4, с. 39]. Більшість духовенства, 

лояльна до Максима, засудила зусилля уряду використати «комуністичні методи» для 

перебудови Церкви. Заколот придушили. Пімен повернувся до Максима, а про Х. Сибєва на 

якийсь час забули [4, с. 58]. КС заблокував спроби Дирекції з віросповідань призначити на 

посаду голови Комітету представника мусульман  [22, с. 256].  

Вкажемо, що в 1991 р. у РБ було 10,7 млн чол. і діяли БПЦ (кількість віруючих – 7,2 млн), 

Верховна мусульманська теологічна рада (1,17 млн, суніти і шиїти), Римська католицька 

церква (латинський обряд – 55 тис.), Римська католицька церква (болгарський обряд – 15 тис.), 

протестанти (35 тис.), Вірменська апостольська церква (20 тис.), Центральна єврейська 

теологічна рада (5 тис.) [23]. За переписом населення 2011 р. в РБ проживало 7364570 чол. 

21,8% респондентів не відповіли на питання про віросповідання, здебільшого це молодь 

великих міст – Софії, Пловдіва і Варни. Православними себе ідентифікували 4374135 чол. 

(76%), католиками – 48 945 чол. (0,8%), протестантами – 64476 чол. (1,1%), мусульманами – 

577139 (10%), інші релігії сповідують 11444 чол. (0,2%). Атеїстами себе назвали 272264 чол. 

(4,7%), а 409898 (7,1%) не ототожнили себе з жодною релігією [17]. Тож очевидно, що зі 

зменшенням кількості населення у РБ – зменшилась і кількість віруючих, крім того, майже 

5% – атеїсти, а понад 7% не сприймають жодної релігії. 

За два десятиліття у РБ різко зросла активність протестантів. А БПЦ не використала 

можливості для поширення впливу на маси у зв’язку з трансформаційними процесами 

демократизації суспільства. Цьому посприяв і церковний розкол, що набрав окреслених форм – у 

межах БПЦ діють два синоди і два патріархи. Крім вказаних релігійних спільнот в РБ діє велика 

кількість різних сектантських груп: церква Ісуса Христа Святих останніх днів (мормони), 

релігійні громади іудео-християн, Корейська баптистська церква, методистська церква, муністи, 

адвентисти сьомого дня, кришнаїти (до них болгари ставляться дуже негативно) [19, c. 116]. 

Майже кожна п’ята громада протестантська і їх питома вага у релігійній мережі вища, ніж 

питома вага протестантів у загальній масі віруючих, що видно з наведених даних.  

Причини бурхливої активізації неорелігій на теренах РБ наступні: загальна орієнтаційна 

криза євроцентристської цивілізації, що сприяє синтезу західних релігійних традицій та 

інтенсифікує релігійні експерименти; загальна духовна криза, брак стрижневих ідей та 

загальнозначимих цінностей; розрив у соціальному досвіді і ціннісних засадах між 
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поколіннями; ослабленість історичних церков і нерозвиненість їх місійної структури; 

потужний тиск закордонних місій, які мають сильні фінансово-організаційні можливості.   

Функціонування нетрадиційних релігій у РБ викликає проблеми, конфлікти, зокрема в 

мирному співіснуванні і діях церков, використання цивілізованих методів спілкування між 

конфесіями, між державою і конфесіями в інтересах утвердження гуманізму та 

демократизму державно-церковної політики, внутріполітичної та зовнішньополітичної 

концепції розвитку РБ. Збільшення кількості неорелігійних спільнот, їх активізація не 

гарантують нормалізації соціальної і політичної ситуації в суспільстві, подолання 

відчуження між християнами, мусульманами і послідовниками неорелігій тощо.  

Отже, болгари традиційно з повагою ставляться до релігії та її інститутів. Мінлива історична 

доля нації пов’язала болгар з вірою, проявленою радше як надія, сподівання, підтримка. 

Болгари не містики, не екзальтовано віддані церковним канонам, не роблять з релігійних 

ритуалів публічну демонстрацію [8, с. 91], а мають помірну релігійність і по-своєму 

прагматичні в релігійних висловлюваннях, не відвернулись від релігії в період тоталітаризму. 

Висновки. У сучасній РБ діє своєрідний процес повернення до релігії та Церкви, що 

стало результатом реабілітації релігійних ціннісних імперативів, які заполонили моральний 

вакуум суспільства. Вплив релігії пов’язаний найперше з етично-моральними її вимірами і 

ритуальними християнськими святами, що мають більше нормативний, ніж релігійний 

зміст. У цьому відношенні болгар можна визначити як традиціоналістів. Дослідження 

показали, що 2/3 респондентів самовизначаються як «віруючі християни» і схвалюють 

Церкву як інституцію [14, с. 115-116]. Довіру до Церкви проявили, відповідно – 25,7% 

болгар у 1997 р. та 43% у 2000 р., і лише 29% визначилися як глибоко віруючі [15, с. 31-33; 

24]. Толерантність східної православної релігії визначає й релігійну терпимість та 

толерантність болгар. Цей факт є особливо важливим через сталу присутність у РБ другої за 

поширенням світової релігії – ісламу та інших традиційних релігійних інституцій. 

Найважливішим пріоритетом Болгарії в галузі церковного життя є мінімізація 

дестабілізуючих впливів Церкви на суспільство та усунення грубих порушень релігійних 

свобод, пов’язаних із втягуванням релігійних організацій у політичну боротьбу. Реалії 

вказують, що в низці регіонів РБ міжцерковні та міжконфесійні конфлікти – одне із джерел 

постійної напруги в суспільстві. 

Тож державна еліта прагне до політики, спрямованої на утвердження між віруючими – 

представниками різних конфесій, – консенсусу, злагоди, мирного вирішення проблемних 

ситуацій. Альфою і омегою взаємин держави і релігії, виходячи з основ права, має бути 

рівність конфесій, налаштованість на співпрацю. Православ’ю в РБ, яке склалося історично, 

традиційно належить особлива роль у цьому. Прагнення до побудови в РБ правової 

демократичної держави та утвердження в ній громадянського суспільства орієнтують на 

проведення виваженої державної політики щодо Церкви, яка б забезпечувала дотримання 

конституційних норм і чинного законодавства обох учасників діалогу на належному рівні в 

інтересах болгарського суспільства. 

Сучасний етап демократизації та гуманізації суспільства відкриває значні можливості 

для того, щоб зняти те негативне, що ще існує в національній свідомості народів. Це 

дозволить кожному болгарину чітко визначити своє ставлення до національних і 

загальнолюдських цінностей, активно залучати духовенство та віруючих до гармонізації 

міжнаціональних взаємин і побудови громадянського суспільства в РБ. Світовий досвід 

цивілізованих країн вчить, що злагода духовна – шлях до миру в державі. 
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Spiritual traditions and modern realities of democratic Bulgarian state 

 

The author argues, that the ruling circles of the Republic of Bulgaria and its elite are 

seeking to conduct policy, designed to promote among members of different religions consensus, 

peace, peaceful resolution of problem situations. Alpha and Omega relations and religion, based 

on the foundations of law, must be equal confessions, willingness to cooperate. Because the 

Orthodox religion in Bulgaria, that historically, traditionally plays a special role in this. The 

desire to build a Bulgarian legal democratic state and strengthening civil society in it, guide the 

government and the public in promoting prudent public policy regarding the church, that would 

ensure compliance with the constitutional provisions and the applicable laws of both participants 

in the dialogue at the appropriate level in the interests of the Bulgarian society. 
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Автор доказывает, что правящие круги Республики Болгария, ее элита стремятся к 

проведению политики, направленной на утверждение между верующими разных конфессий 

консенсуса, мирного разрешения проблемных ситуаций. Альфой и омегой отношений 

государства и религии, исходя из основ права, должно быть равенство конфессий, 

настроенность на сотрудничество. Поэтому православной религии в Болгарии, которая 

сложилось исторически, традиционно принадлежит особая роль в этом. Стремление к 

построению в Болгарии правового демократического государства и утверждение в ней 

гражданского общества, ориентируют правительство и население на проведение 

взвешенной государственной политики в отношении Церкви, которая бы обеспечивала 

соблюдение конституционных норм и действующего законодательства обоих участников 

диалога на должном уровне в интересах болгарского общества. 
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ЦЕРКВА ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

У статті проаналізовано роль і місце християнських церков в процесі формування 

громадянського суспільства в Україні. Показана їх роль в процесі поглиблення 

демократизації українського суспільства. 

Ключові слова: демократизація, громадянське суспільство, церква, християнські церкви. 

 

Постановка проблеми. Останні події на Євромайдані зі всією очевидністю показали 

надзвичайно високий рівень соціальної напруги в українському суспільстві, що знаходить своє 

адекватне відображення в гострому протистоянні різних за світоглядно-ідеологічним змістом 

партійно-політичних рухів. Головною причиною такого стану стала відсутність в Україні 

дієвого контролю з боку громадян за діяльністю всіх гілок влади. Це свідчить про те, що в 

державі до цього часу немає розвинених структур громадянського суспільства. Саме це і 

зумовило відчуження органів влади від насущних проблем пересічних українців, оскільки вони 

стали працювати по суті лише на себе. Тому в такій ситуації різко актуалізується проблема 

утвердження та подальшого розвитку інституцій громадянського суспільства, які за своєю 

суттю і покликані здійснювати громадянський контроль за діяльністю всіх гілок влади.  

Одним із суттєвих факторів вказаного процесу (і це зі всією очевидністю показали події 

на українських Майданах) виступає така специфічна соціальна інституція як Церква. Вона 

може, як свідчить історія людства, серйозно гальмувати розвиток такого суспільства або ж, 

навпаки, суттєво його прискорювати.  

Рівень дослідження. Варто зазначити, що вплив Церкви на процес формування та розвиток 

громадянських інституцій в суспільстві, діяльність релігійних організацій в процесі 

утвердження ідеології громадянського суспільства завжди цікавила філософів та релігієзнавців. 

Так, ця проблема в тому чи іншому контексті розглядалася такими дослідниками як Т.Гоббс, 

Р.Белла, Е.Дюркгейм, Г.Зіммель та інші. Їх основоположні ідеї отримали розвиток в працях 
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російських релігієзнавців В.Гараджі, Ю.Левади, О.Сухова, І.Яблокова. Значний доробок в 

цьому плані мають українські дослідники А.Арістова, М.Бабій, В.Бондаренко, В.Єленський, 

А.Колодний, І.Луцький, М.Рибачук, Л.Филипович та інші. 

Водночас, роль релігійного комплексу та його інституалізованих форм у процесі розробки 

теорії громадянського суспільства, її практичної реалізації досліджена ще не достатньо. Тим 

більше, що сама Церква історично еволюціонувала від повного не сприйняття у свій час ідей 

громадянського суспільства як секулярного явища до визнання його як цінності сучасної 

цивілізації. Більше того, нині вона сама є складовим елементом такого суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дана наукова розвідка має за мету 

розглянути роль релігійного чинника у становленні та розвитку громадянського суспільства 

в Україні, місце в ньому Церкви як його невід’ємного структурного елементу.  

Щодо питання сутності громадянського суспільства, причин та необхідних умов його 

формування, то вони стали темою дослідження суспільствознавців ще у кінці 18 століття. 

Щоправда, тоді громадянське суспільство в основному розглядалось як не релігійна форма 

контролю за діяльністю структур секуляризованої держави. Ця нова форма суспільного 

контролю за діяльністю держави, започаткована і розвинута на основі активності громадян 

та їхньої самоорганізації, отримала назву громадянського суспільства. 

Зрозуміло, що в умовах радянської держави ідея громадянського суспільства свого 

розвитку не отримала ні в теорії, ні в практиці, оскільки розглядалася в якості структурного 

елементу лише буржуазного суспільства. В умовах тоталітарної радянської держави така 

ідеологія вступала в пряме протиріччя з її монопольним положенням у “соціалістичному” 

суспільстві, з проголошенням і жорсткою реалізацією нею принципу пріоритету державних 

інтересів над особистими. В результаті цього пересічні громадяни просто стали 

“гвинтиками” державної системи, оскільки доленосні для народу рішення приймалися 

зверху. В результаті монополії на істину така система об’єктивно збанкрутувала, оскільки 

існувала у світі ілюзій, що не відповідали реальному стану речей.  

Водночас, ми стали свідками успіхів в соціально-економічному розвитку європейських 

держав. І в першу чергу він пояснювався наявністю у них розвиненого громадянського 

суспільства. Саме воно поставило всі гілки державної влади під жорсткий і ефективний 

контроль рядових громадян. За таких умов держава змушена служити народу не на словах, 

а на ділі. Це значно зменшило ступінь відчуженості її органів від пересічного жителя, 

оскільки держава у своїй діяльності змушена орієнтуватись на створення сприятливих умов 

для реалізації матеріальних і духовних потреб власних громадян. Тому саме в результаті 

діяльності громадянського суспільства витворено сучасну західноєвропейську цивілізацію 

на засадах пріоритету свободи та прав людини. 

Очевидно, що громадянське суспільство є досить складним і багатовимірним соціальним 

явищем. Свідченням цього є і те, що в сучасних суспільних науках існує цілий ряд 

визначень такого поняття. Нині категорія “громадянське суспільство” широко 

використовується в соціальній філософії, політології, соціології, історії тощо. Очевидно, що 

це породжує певні специфічні відмінності в розумінні його змісту, які зумовлюються 

наявністю в них різних підходів, шкіл і традицій.  

У вузькому розумінні громадянське суспільство можна визначити як незалежну від держави 

демократичну форму самоорганізації суспільства. В його основі лежить визнання основних 

прав і свобод людини. Тому таке суспільство є невід’ємною структурною складовою діючої 

демократичної системи. В практичній діяльності воно виступає у формі постійно 

функціонуючих організацій громадян, які об’єдналися навколо самостійно вибраних 

суспільних, політичних, моральних цілей. В такій ситуації держава, незважаючи на свої 

політичні орієнтації, не може нав’язати громадянам свого підпорядковуючого впливу [9].  

Щодо України, то проблема формування і розбудови інституцій громадянського 

суспільства стала актуальною з набуттям нею державної незалежності і вибору 

демократичного шляху розвитку. Тому в Конституції України головною цінністю 

визнається буття людини, а не держави. Така зміна пріоритету пояснюється в першу чергу 
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тим, що радянсько-партійна тоталітарна форма державного управління в очах більшості 

людей себе повністю дискредитувала.  

Але реалізація такого підходу виявилася справою не простою. Так, нова українська 

держава, яка практично розбудовувалась на руїнах радянської адміністративної системи, 

об’єктивно успадкувала її основні негативні риси. До них, в першу чергу, потрібно віднести 

реалізацію на практиці пріоритету інтересів держави над інтересами людини. Це в свою 

чергу “законсервувало” отриману у спадок відчуженість влади від народу, що зумовило 

“махровий” бюрократизм, масове використання владних можливостей для особистого 

збагачення чиновників, надання їм невиправданих (ні в економічному, ні в етичному 

планах) соціальних пільг. Іншими словами, нова українська влада продовжувала бути 

самодостатньою, оскільки у своїй діяльності практично не залежала від власних громадян. 

За роки незалежності вона, зокрема, не зуміла створити справедливі і прозорі умові 

перерозподілу державної власності. В результаті невелика група людей з явного потурання 

влади стала володарем основних засобів виробництва. Ті матеріальні цінності, які 

створювались цілими поколіннями людей, за дуже короткий період стали власністю 

окремих осіб, як правило, з кримінальним минулим. Нині в Україні майнове розшарування 

досягло просто непристойного характеру для громадян цивілізованого світу. До цього варто 

додати, що середня зарплата в державі практично не перевищує прожиткового мінімуму. 

Хронічною стала проблема безробіття. Так, навіть за останніми офіційними даними 

Держстату України станом на 1 січня 2014 року зареєстровано не працевлаштованих 

громадян понад 487,7 тисяч. Більше того. за оцінкою незалежних експертів рівень 

безробіття в державі сягнуло 30% [1].  

Стан такої соціально-економічної ситуації свідчить про те, що влада практично кинула 

власних громадян на виживання. І як наслідок, протягом останніх років фіксувалась стійка 

тенденція втрати довіри громадян до своєї держави, точніше до її владних структур. До 

прикладу, за даними соціологічних опитувань, які проводилися фондом “Демократичні 

ініціативи“ імені Ілька Кучеріва (з 18 по 27 вересня 2011 року в 24-х областях, АР Крим, в 

містах Києві та Севастополі) майже 73% українців засвідчили, що вони зовсім не впливають на 

стан справ в державі. 67,2% опитаних громадян вважають, що вони не можуть впливати на 

стан справ у місцевості, де вони проживають [2, с. 6-7]. При цьому потрібно мати на увазі те, 

що ці дослідження були проведені ще до відомих подій на Євромайдані.  

Зрозуміло, що цю ситуацію певною мірою усвідомлює і сама влада. Тому вона змушена 

говорити про реформування роботи державних структур. Але, як переконливо показує 

історична практика, реформування “згори” не приводить до позитивних результатів, оскільки 

будь-яка система прагне перш за все зберегти свою суть і цілісність, власну функціональність, 

оскільки вона працює у власних інтересах. Через те, подолання відчуженості держави від 

громадян може і повинно вирішити створення громадянського суспільства, яке шляхом 

встановлення системи реального громадського контролю за діяльністю всіх владних структур 

змусить їх працювати насамперед на пересічного громадянина України. 

Як відомо, в Конституції України закріплені положення, які прямо стосуються проблеми 

співвідношення громадянського суспільства і держави. В них, зокрема, вказується на те, що 

громадянське суспільство повинно базуватись на таких основоположних засадах як 

свобода, рівноправність, самоорганізація і саморегулювання, В обов’язок органів державної 

влади входить завдання служіння громадянському суспільству шляхом гарантування та 

створення рівних можливостей для всіх як основи соціальної справедливості [6, ст. 3]. 

Варто зауважити, що в країні все ж об’єктивно закладаються підвалини для становлення 

і подальшого розвитку громадянського суспільства. Причиною цього є реально існуюча 

багатопартійність, багатоукладність економіки, порівняно розвинута публічна сфера. 

Водночас, з об’єктивних і суб’єктивних причин, структури такого суспільства є не 

чисельними та досить слабкими. Часто вони не мають необхідного сприяння з боку владних 

структур. Більше того, нерідко саме від неї і зазнають усіляких утисків. І велику роль в 

цьому відіграє суб’єктивний чинник. Адже багато чиновників психологічно готові 
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сприйняти контроль лише вищестоящих органів, але тільки не рядових громадян. До цього 

необхідно додати і досить високий рівень пасивності самих громадян, які часто воліють не 

конфліктувати з представниками державних органів.  

В таких умовах об’єктивно існує суспільна потреба в тих силах, які могли б реально взятися за 

вирішення даної суспільно-необхідної проблеми. Однією із них виступає Церква. Це 

пояснюється тим, що більша частина громадян, незалежно від їх релігійного самовизначення, 

звертають увагу на важливість соціальної діяльності і місії Церкви, ратують за її активну участь у 

вирішенні суспільно-значимих проблем. Сьогодні це практично єдиний суспільний інститут, якій 

користується найвищим рівнем довіри з боку громадян. Так, згідно даних спільного 

соціологічного дослідження Центру “Соціс” та Київського міжнародного інституту соціології 

(жовтень 2011 року) повністю або скоріше довіряли Церкві 70,1% опитаних, засобам масовій 

інформації 60,8%, армії 40,7%. Цікаво, що найменше наші громадяни довіряють судам (12%), 

Верховній Раді (13,7%), міліції (17,2%) та уряду (19,5%) [3].  

Необхідно зазначити, що християнська Церква в Україні у своїх відносинах вже давно 

переорієнтувалася з держави на суспільство. Більше того, вона саму себе усвідомлює перш за все 

як складову громадянського суспільства. Ця тенденція пов’язана із поступовим формуванням в 

Україні християнського громадянського суспільства. Але, на сьогодні Церква у цьому процесі ще 

не є лідером. Одна з причин цього полягає в тому, що нині ряд християнських Церков в Україні 

знаходяться на етапі переосмислення своєї суспільної ролі в соціумі, форм і методів її реалізації. 

Про це, зокрема, говорить той факт, що в їх керівництві (в першу чергу у православ’ї) по цьому 

питанню немає єдності. Розмежування в принципі проходить по межі, яка умовно поділяє клір на 

“консерваторів” та “лібералів”. Перші, побоюючись, що Церква, беручи активну участь у 

світському житті, втратить свою ідентичність, стоять на позиції збереження конфесійної 

літургіко-історичної спадщини. “Ліберали”, навпаки, визнають потребу в постійному оновленні 

форм і методів церковного життя, постійного діалогу з “зовнішнім” світом і ставлять собі 

завдання про перетворення всієї повноти суспільного життя на засадах християнських цінностей. 

Звідси і поширення думки про те, що “Церква повинна цілком серйозно прийняти секулярну 

сферу й довести, що християнське служіння можливе й необхідне і в ній, а не тільки в монастирі 

чи в парафії” [7, с. 183].  

Очевидно, що такий підхід можливий лише на засадах переосмислення сутності самої 

людини. Тепер вона вже розглядається Церквою як суб’єкт, осереддя та мета суспільства, 

що вимагає шанувати її разом із її універсальними та невід’ємними “людськими правами”. 

Через те відбувається переосмислення змісту і форм суспільної діяльності віруючих. Нині в 

християнстві дискутуються, наприклад, питання щодо можливостей створення віруючими 

політичних партій, незалежних від держави та адміністрації профспілок, можливості 

боротьбі віруючих за свої громадянські права. 

Щодо соціальної місії християнської Церкви, то вона така ж давня як і сама. Вже з часу 

свого виникнення вона пропагувала положення Євангелія щодо суспільної, політичної, 

економічної поведінки віруючих, регламентувала їх обов’язки щодо відношення до світської 

влади. У своїй соціальній діяльності Церква намагалась захищати вбогих, викривала 

несправедливість у суспільстві, сприяла утвердженню справедливості та милосердю. 

Практично до 18 століття саме Церква контролювала діяльність держави. І проблема створення 

громадянського суспільства виникла, як вже зазначалось, у зв’язку із секуляризаційними 

процесами в суспільстві, оскільки держава виходила з під контролю Церкви. 

Реакцією на питання щодо місця і ролі Церкви у сучасному суспільному житті стали соціальні 

доктрини, соціальні вчення християнських церков. Вони відображають погляди і настанови 

Церкви не лише щодо особистої поведінки віруючих, але й з приводу обов’язків християнина 

щодо суспільства в цілому, тобто його соціальної відповідальності. Виходячи з релігійного 

уявлення про людину та її гідність, соціальна доктрина покликана дати основні методологічні 

принципи, які орієнтуватимуть віруючих як громадян у їхніх соціально-політичних поглядах. 

Сьогодні християнські Церкви вважають своїм обов’язком виступати на захист прав і 

свобод громадян у випадках, коли владні структури своїми діями зумовлюють погіршення 
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соціально-економічного положення віруючих та інших громадян, або вдавалися до 

обмеження задекларованих конституційних прав та свобод особистості. Той факт, що “місія 

Церкви є духовного порядку, насправді не протиставляє її світові. Надія на вічне спасіння 

та змагання (діяльне прагнення) до підтримки людей – це різні речі, і варто це пам’ятати, 

однак вони не роздільні, адже саме на землі, в історії, в конкретних умовах життя кожна 

людина готує, вирішує і наперед переживає свою вічну долю. Несправедливість, визиск, 

неуцтво, які в межах суспільства нерідко консолідуються у справжні “структури гріха”, є 

великими ворогами людини, бо вони впливають на моральну поведінку людини, 

позбавляють її гідності особи, перешкоджають їй здійснити своє покликання” [7, c. 153]. 

Очевидно, що ефективна реалізація позитивного потенціалу Церкви на процес формування та 

становлення громадянського суспільства можлива при гармонізації її зусиль з зусиллями самого 

суспільства та держави. У цьому плані варто нагадати, що у світовий практиці історично 

склалося фактично три базові моделі відносин між державою і Церквою – сепараційна, 

коопераційна та протекціоністська (патерналістська). Перша передбачає безумовне 

відокремлення Церкви від держави. У цій ситуації сфери діяльності Церкви та держави жорстко 

розмежовані. Остання законодавчо забезпечує звужене поле діяльності релігійних організацій та 

здійснює контроль за їх роботою в сферах суспільного життя. Друга модель передбачає 

співпрацю Церкви та держави, участь релігійних організацій в реалізації соціальних, культурних, 

освітніх та інших програмах, що фінансуються державою. Це створює досить широке поле для 

діяльності Церкви. І остання – третя модель передбачає відкриту підтримку Церкви державою, в 

тому числі і фінансову. У цьому випадку Церква практично перетворюється на політичний 

інститут підтримки діючих владних структур і аж ніяк не може бути до них опозиційною. 

Зрозуміло, що саме друга модель – коопераційна – створює оптимальні можливості участі 

Церкви в процесі формування та розвитку засад громадянського суспільства. 

В Україні чинним законодавством фактично передбачена перша модель – сепараційна, що 

по суті значно обмежує поле діяльності Церкви у названому процесі. Хоч і в таких умовах її 

вплив на формування суспільної свідомості очевидний. Цьому слугує і те, що ієрархи діючих у 

країні церков нерідко в публічній формі дають досить критичну оцінку тим чи іншим діям 

влади. Так, на початку Євромайдану релігійний чинник був малопомітний. Але кардинальним 

чином все змінилося після того, як спецзагін міліції «Беркут» 30 листопада минулого року 

жорстоко розігнав людей, які там знаходилися на законних підставах. Тоді священики і ченці 

Михайлівського собору відкрито стали на бік народу, оскільки надали притулок побитим 

людям. Церква, ставши між ними і каральними органами влади, чітко виявила свою соціальну 

позицію. При цьому потрібно пам’ятати й те, що Церкву “намагалися 30 листопада примусити 

виступити з підтримкою так званого “наведення конституційного порядку“. І ніхто з цієї 

церкви не взяв на себе таку відповідальність “ [4]. Так, своє відношення до подій Євромайдану 

глава Української церкви Київського патріархату Філарет під час зустрічі в США (9 лютого 

2014 року) з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі сформулював так: “В Україні йде 

боротьба демократії і тоталітаризму: демократії і свободи та диктатури” [8]. 

Зрозуміло, що не всі християнські Церкві в Україні виявили одностайність до оцінки подій на 

Євромайдані. Так, спочатку була ініціатива з боку протестантів (Молитовний намет). Щодо 

православних і греко-католиків, то вони виступили на захист побитих студентів після 30 

листопада. Загалом, більшість християн не стільки підтримали Євромайдан, скільки 

громадянську непокору громадян як адекватну оцінку ними неправомірних і жорстоких дій 

влади. До долі людей виявилися не байдужими не тільки прості священики, а й представники 

релігійної ієрархії (оминемо одіозних персон типу митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) та 

позицію Української правовірної греко-католицької церкви). 

Зрозуміло, що Церква як частина суспільства не може стояти осторонь тих процесів, які 

відбуваються в державі. Через те для кожної з існуючих в Україні церков сьогодні є 

актуальною проблема її самовизначення щодо присутності у процесі становлення і 

розвитку громадянського суспільства в наший країні.  
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В цьому плані потрібно відзначити зусилля римо-католицької церкви, яка прагне своїх 

віруючих зробити повноправними учасниками процесу управління державою, здійснює пошук 

нових і повніших форм участі в громадському житті громадян-християн та нехристиян. “Життя 

демократії, – зазначають її ієрархи, – не може бути ефективним без активної, відповідальної та 

щирої участі кожного з нас” [5, с.1]. Такий підхід був узаконений рішеннями Другого 

Ватиканського собору. В його документах, зокрема, зазначено, що “миряни не повинні 

відмовлятися від участі в громадському житті, в економічній, соціальній, законодавчій, 

адміністративній та культурній сферах, маючи на меті на особистому та державному рівні 

пропагувати суспільне благо” [Там само]. Нині в обов’язок католиків входить пропагування та 

захист таких суспільних цінностей як громадський порядок і мир, свобода і рівність, повага до 

людського життя та довкілля, справедливість та солідарність, тобто тих засад, котрі 

виступають фундаментом громадянського суспільства. 

Висновок. Таким чином, Церква виступає суттєвим фактором демократизації життя 

українського суспільства на засадах християнських цінностей, оскільки формує соціально активну 

позицію віруючих у справі відстоювання ними своїх громадянських прав, що в кінцевому 

підсумку прямо слугує інтересам формування і розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ: 

СПРОБА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ 

 

У статті досліджується процес особливостей політизації релігії і релігієзації політики в 

сучасній Україні, взаємовпливу релігії та політики, аналізуються можливості їхньої взаємодії. 

Ключові слова: політика, релігія, політизація релігії, релігієзація політики, політичне 

православ'я. 

 

Постановка проблеми. Релігія посідає значне місце в політичній культурі більшості країн і 

народів світу. Релігійна символіка присутня як складоа частина символіки держав, політичних 

партій, громадських організацій. Релігійні свята є одночасно і державними практично у всіх 

країнах світу, а релігійні діячі входять до складу політичної еліти у багатьох державах. 

Роль релігії у політичному розвитку світу все більше зростає. З’являються такі терміни, 

як "політизація релігії" і "релігієзація" політики, або клерикалізація політики. У першому і 

початку другого десятиліть ХХІ ст. стало зрозумілим, що ״релігієзація״ політики є 

фактором досить постійним, який охопив у тій чи іншій мірі значну кількість країн світу, у 

тому числі й Україну. 

Взаємодія релігії і політики у сучасній Україні обумовлені низкою історичних і 

національних обставин. Протягом століть діяли фактори, спрямовані на посилення ролі 

релігії, релігійних організацій у суспільно-політичному житті: переплетення релігійних і 

державних начал, яке починається з хрещення Русі, пряме втручання держави у справи 

релігійних організацій, підкорення йому останніх (наприклад, у радянський період), слабке 

розгортування – на відміну від Заходу – процесу секуляризації тощо. 

Специфічною є ситуація в сучасній Україні, про що свідчать останні події вітчизняної 

історії. Невдоволення суспільно-політичним ладом, соціально-економічною політикою 

більше двадцяти останніх років нуртували серед різних верств українського населення, що 

врешті решт завершилося збройним протистоянням частини українського населення і 

влади. Детонатором цих подій стала відмова президента і уряду від підписання Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом. У цих умовах стало очевидним, що значна частина 

населення держави схильна довіряти лише окремим громадським інститутам, зокрема 

Церкві. Серед них у першу чергу релігійні об’єднання, які є традиційними для українського 

суспільства. При цьому слід зважати на багатонаціональність і багатоконфесійність 

української держави. Власне, ці фактори і спонукали автора до аналізу взаємовпливу релігії 

і політики, специфіку їх співвідношення у сучасній Україні та актуалізували проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основну увагу авторка приділяє 

дослідженням в осмисленні взаємодії релігії і політики науковцями незалежної України. 

Зокрема це праці І.Ф. Кураса, М.Ф. Рибачука, П.І. Фещенка та інших, які досліджували і 

досліджують політологію релігії. 

Стан державно-церковних відносин, деякі аспекти політизації релігійного життя, правове 

забезпечення свободи совісті, набуття релігійними об’єднаннями прав юридичної особи 

активно розробляються у працях А. Арістової, М. Бабія, В. Бондаренка, В. Єленського, 

С. Здіорука, В. Климова, А. Колодного, Л. Филипович, О. Сагана, П. Сауха, П. Яроцького 

та інших. Разом із тим, сутність самого процесу політизації релігійного життя і релігізації 

політики є маловивченою проблемою та робить її актуальною. 

Постановка завдання. У статті робиться спроба релігієзнавчого аналізу особливостей 

політизації релігії і релігізації політики в сучасній Україні; специфіки взаємовпливу релігії 

та політики; аналізуються можливості їхньої взаємодії. 
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Викладення основного матеріалу. Релігію неможливо вивчати як замкнену, ізольовану 

систему. Вона тісно взаємодіє і зв’язана з іншими сферами суспільного життя, посідає різне 

становлення на різних етапах розвитку людського суспільства. Хоча конституційний принцип 

світськості української держави передбачає відокремлення церковних справ від державних, 

релігії від політики, але в реальному житті його важко реалізувати у повні. Не дивлячись на 

різні призначення, цілі, сфери діяльності і впливу (релігія) сфера надприродного, духовного 

життя, особистих почуттів і переконань (і політика) специфічна сфера організації суспільного 

життя, владних відносин, управління соціальними верствами, суспільством і державою 

постійно взаємозв’язані. Взаємовідносини релігії і політики вимагають у кожний історичний 

період конкретного розгляду, покликаного розкрити специфіку участі різних ланок релігійних 

організацій будь-якої конфесії в політиці й особливості використання релігії політичними 

діячами. Історизм у підході до питання впливу релігії на політику є необхідним, оскільки це 

призвело як до творчих, так і до руйнівних наслідків. 

Всупереч принципу розмежування релігії і політики, який поділяє значна кількість віруючих, 

зафіксованому навіть у Євангелії ("віддайте кесарю кесареве, а Боже Богу" (Мф. 2221׃), в 

Україні релігійні організації, по суті ніколи не усувались від участі у суспільно-

політичному житті, ідеологічних і партійних протистояннях тощо. 

Звертаємо увагу на те, що світські правові положення, які передбачають визнання 

незалежності і автономності один від одного релігії і політики, визнані і в сучасних документах 

українських релігійних організацій, наприклад, у визначенні Архієрейського Собору 

Російськоїх православної церкви "Про взаємодії з державою і світським суспільством" (1997), у 

пастирській конституції про церкву у сучасному світі ״Радість і надія״, приняту ІІ 

Ватиканським Собором, якою керується Католицька церква України та іншими. 

Відмова від втягування у політику духовенства різних конфесій виявляється у небажаності 

членства священнослужителів у політичних партіях, рухах, блоках, у першу чергу тих, які ведуть 

передвиборчу боротьбу, недоцільності їх участі у виборах у представницькі органи як кандидатів 

у депутати. Разом із тим, на практиці подібні настанови здійснюються непослідовно, та й навряд 

чи можуть вони бути повністю здійсненими. 

Справа в тому, що офіційне визнання владою і Церквою автономії політики і Церкви, 

навіть за наявності їх цілеспрямованих зусиль на деполітизацію релігійних організацій, на 

практиці не означає їх взаємної ізоляції. Це розуміють і державні структури, і релігійні діячі. 

На вирішення проблеми впливає не лише об’єктивний стан віруючих, які є одночасно і 

громадянами держави та учасниками політичних рухів, партійних і профспілкових 

організацій, і членами релігійних організацій. Важливо враховувати також суть місії 

конфесійних організацій. Вважаючи своїм найважливішим завданням забезпечення 

духовного і морального здоров’я суспільства, соціального блага, вони не можуть бути 

байдужими до тих процесів, які відбуваються у суспільстві. Більш того, представники всіх 

існуючих в Україні скільки-небудь розвинутих релігійних систем, заявляючи про відмову 

втручатися у конкретні питання політики, економіки тощо, у той же час вважають своїм 

боргом висловлюватися з питань, які стосуються соціального і духовного буття людини. 

Подібні виступи особливо наполегливо звучать сьогодні, у кризовий для нашої країни час. 

За влучним висловом відомого науковця П. Яроцького в Україні "…зустрівся і зімкнувся не 

лише православний Схід і католицький Захід, а й Схід і Захід у масштабному, 

геополітичному вимірі" [7, с. 3]. 

Багатонаціональність і поліконфесійність України практично протягом усіх років 

незалежності характеризувалися досить таки толерантними стосунками між народами, які 

населяють державу і між конфесіями. Коли ж ми заводимо мову про одну із найбільших 

конфесій України, як і кількісному вираженні, так і за масштабами впливу – православну, 

то одразу постає деяка кількість проблем, вирішення яких вбачається не дуже і простим. 

Мова йде про кризу у сучасному Українському Православ’ї, яка значно поглибилася у роки 

незалежності з утворенням у червні 1992 р. нової церкви – Української православної церкви 

Київського патріархату на чолі з митрополитом Філаретом (Денисенком). Зауважимо, що 
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кризу Українського Православ’я слід розглядати із врахуванням політичної, економічної, 

релігійної й духовної ситуації в Україні. 

З моменту виникнення нової Церкви її підтримувала переважна частина національно 

налаштованого населення. Деяка частина національно налаштованих громадян 

підтримувала і підтримує Українську автокефальну церкву на чолі з предстоятелем 

Мефодієм (Кудряковим). Найбільша ж в Україні Православна церква, предстоятелем якої з 

1992 р. є митрополит Володимир (Сабодан), перебуває під юрисдикцією Московської 

патріархії на чолі з митрополитом Кірілом. Такий церковний поділ є не лише болісним для 

Українського Православ’я, але й, на нашу думку, замість очікуваної автокефалії і єдиної 

православної церкви, може призвести до релігіонального розколу і етнічних конфліктів. 

Адже сферою впливу православних церков є регіони, які в політичному контексті ведуть не 

зовсім толерантний діалог; так переважна більшість вірних Української православної 

церкви Київського патріархату (далі УПЦ КП) проживає на Заході і Центрі України. Ці ж 

регіони є сферою впливу Української автокефальної православної церкви (далі УАПЦ) і 

Української греко-католицької церкви (далі – УГКЦ), яка за роки незалежності не лише 

легалізувала свою діяльність, але й розширила території впливу, приросла кількісно, 

динамічно розвивається. Схід і Південь країни надає перевагу Українській православній 

церкві Московського патріархату (далі – УПЦ МП). Так склалося історично й географічно, 

що Центр і Захід України тяжіли до Європейського Заходу, а Схід і Південь до Росії. 

Власне це був і є етнічний взаємовплив. І якщо вірні УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ з ентузіазмом 

і з вірою у майбутнє сприйняли можливість євроінтеграції України, то вірні УПЦ МП з 

великою пересторогою, а деяка кількість населення взагалі із запереченням поставилася до 

євроінтеграційних прагнень [4]. 

Слід наголосити, що немає єдності стосовно майбутнього Українського Православ’я і 

майбутнього держави у середовищі вищого духовенства УПЦ МП. Зокрема, намісник 

Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, 

митрополити Одеський Агафангел і Донецький Іларіон займають відверто проросійську 

позицію і поводять себе не як духовні пастирі, а як недалекі політики, які не розуміють, або 

ж не хочуть розуміти, що їхні дії разом із геополітичними факторами можуть призвести до 

розколу держави і втрати незалежності. У цьому сенсі, очевидно, слід сказати, що для 

діяльності Православної церкви у самій Росії, президент В. Путін окреслив поле, за межі 

якого вона ніколи не переступить. 

Разом із тим, слід відмітити, що у середовищі вищого духовенства УПЦ МП є сили, які 

хотіли би бачити церкву дійсно автокефальною і незалежною від Москви. У першу чергу до 

них належать митрополит Олександр (Драбинко) і голова Синодального інформаційно-

просвітницького відділу УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко, які постійно піддаються 

нападкам з боку проросійсько налаштованих засобів масової інформації [1]. І хоча 

митрополит Володимир (Сабодан) поставив свій підпис під євроінтеграційним зверненням, 

а представник УПЦ (МП) був у складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій на чолі з патріархами УПЦ КП і УГКЦ Філаретом і Святославом у Брюсселі, 

засоби масової інформації УПЦ МП ці факти практично не розголошували. 

Відтак, позиція православних пастирів екстраполюється на мирян, які хочуть вбачати в них 

моральних авторитетів, але на жаль, міжцерковний конфлікт дедалі більше політизується. 

Втім, потенційні можливості для об’єднання Українського Православ’я існують. Про це 

засвідчили події небаченого політичного протистояння в Україні у кінці 2013 – на початку 

2014 рр. Була проведена низка круглих столів стосовно виходу із ситуації, що склалася у 

державі, у яких брали участь представники всіх релігійних конфесій і спільнот, у тому 

числі й православні. Предстоятелі православних церков неоднарозово зверталися до 

учасників протистояння, до всіх громадян України із закликами до діалогу і до мирного 

вирішення конфлікту [8]. 

Відтак, конфлікт в Українському Православ’ї викликаний не догматично богословським 

розколом, а різним баченням церков себе у сучасному світі, свого місця у Вселенському 
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Православ’ї. Саме ці чинники спонукають українські православні церкви до намагання 

впливати на політику держави і на соціально-політичну обстановку в цілому. 

Звертаємо увагу на те, що релігія як універсальний феномен, який в умовах традиційно 

релігійного українського суспільства досить часто використовується політиками для 

завоювання симпатій народу. 

Деякі політичні діячі, державні чиновники звертаються до релігії в демонстративно 

показних цілях, коли вони не є віруючими, стоять у храмах перед телеоб’єктивами із 

свічкою в руках, тим самим добиваючись зміцнення легітимності своєї влади. Престиж 

віруючої людини сучасним українським можновладцям потрібен для досягнення власних 

утилітарних і прагматичних цілей. Власне, таку показну релігійність можна порівняти з 

палким бажанням стати членом комуністичної партії за радянських часів, що відкривало 

можливість подальшого кар’єрного росту.  

До самої віри як потреби в добрі, високій моральності не мають відношененя і поширена 

практика запрошення духовенства для освячення виробничих і адміністративних будівель, 

машин, військових частин тощо. Явища такого порядку дають підстави гадати, що релігійні 

організації згодом можуть перетворитися в соціально-політичний придаток. 

Явища про які ведеться мова виникають не самі по собі. Вже традиційним стає для 

України те, що кожен президент, члени кабінету міністрів, депутати різних рівнів надають 

перевагу тій чи іншій церкві. Так, за часів президентства В. Ющенка явна перевага 

надавалась УПЦ КП, УАПЦ, УКГЦ. У екс-президента було палке бажання указом створити 

помісну українську церкву. Таке бажання диктувалось нерозумінням того, що автокефалія 

виборюється роками, а той десятиліттями; нерозумінням того, що Україна є поліетнічною і 

поліконфесійною країною і надання переваги вищими особами держави одній церкві або ж 

конфесії може призвести до серйозних соціально-політичних протиріч [6, с.54]. 

В. Янукович і його команда цілком відверто підтримували УПЦ МП, що викликало 

серйозне невдоволення значної частини українців (до речі, як віруючих, так і не віруючих). 

Власне, Російська православна церква завжди тісно пов’язувала себе з державою, що є дуже 

відчутним в останні роки не лише в Росії, а й в діяльності частини вищого духовенства 

УПЦ МП. Саме ця частина духовенства була настільки тісно зв’язана із світською владою, 

що іноді намагалася ідентифікувати себе з нею. 

Відтак, в силу того, що релігія визначає увагу до таких глобальних проблем, як підтримка 

миру, боротьбу з голодом та іншими, вона виступає в ролі деякого центру, навколо якого 

збираються всі, хто зацікавлений у вирішенні цих проблем. Політики досить часто 

використовують авторитет релігії для підтримки власного престижу. Втім, використання релігії 

і церкви для легімітизації своєї влади призводить до надмірної політизації [5; 9]. 

Зауважимо, що у статті ми приділяємо основну увагу впливу релігії на політику на прикладі 

Українського Православ’я, оскільки воно сьогодні хоч і не сприймається як ідея державного 

масштабу, але не враховувати його потужний вплив на населення України просто неможливо. 

У сучасному українському конфесійному просторі відбуваються складні процеси, які 

пов’язані з визначенням чіткої позиції стосовно суспільного життя, суспільно-політичних реалій 

держави. Духовенство практично всіх українських конфесій вважає, що Церква повинна служити 

суспільству, а тому вони не можуть брати участь у політичній боротьбі. Насправді, через 

соціальну боротьбу (у протестантів), через прозелітизм римо- і греко-католиків, реінтеграцію 

ісламу у православне середовище виявляється їх прагнення до політичної боротьби. 

Міжконфесійні відносини в Україні розвиваються досить складно і протирічиво. 

Значною мірою протистояння між конфесіями, між церквами посилюються соціально-

політичною і економічною ситуацією в країні, а також невирішеними проблемами у 

життєдіяльності церков, їх боротьбою за сфери впливу, поєднання релігійно-церковного 

фактору з етнічним і політичним. І цілком зрозумілим є те, що першочерговим у цих 

відносинах є ставлення до української державності і розуміння її національного характеру. 
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Вплив релігії на політику постійно відчувається перш за все у тому, що релігія як 

світоглядна система, що включає обов’язкові суспільно-моральні настанови, впливає на 

життєві прагнення, соціальну поведінку, політичні дії своїх послідовників. 

Одним із елементів релігійного комплексу, який суттєво впливає на політику, особливе 

місце посідають конфесійні організації і діяльність самого духовенства. Найбільш яскраво 

це виявляється під час виборчих компаній, коли церкви зацікавлені у тому, щоб мати своїх 

представників у державних органах влади, що дає можливість впливати на вирішення 

конкретних ситуацій на користь своєї релігійної організації. З цією ж метою підтримуються 

через активну релігійну діяльність і представники діючої влади.  

На початку ХХІ ст. у Російській Федерації спостерігається бурхлива діяльність так званого 

політичного православ’я, яке зародилось у фундаменталістському середовищі Російської 

православної церкви. Головною тезою політичного православ’я є те, що православний 

християнин через активну політичну діяльність повинен захищати інтереси Православної церкви 

[3]. Політичне православ’я стоїть на захисті російського православного націоналізму. В Україні 

він поширений і досить активно діє на Півдні, Сході і на Південному Сході, тобто там де 

проживає значна кількість російськомовного населення і де потужний вплив УПЦ МП. 

Висновки. Аналіз взаємозв’язку, взаємовпливу релігії і політики у суспільно-

політичному житті сучасної України дозволяє говорити про те, що в Україні, як світській 

державі не існує офіційної державної релігії, ні одному віровченню не надають переваги, 

жодне не визнають обов’язковим. Релігія, її канони, релігійні утворення не мають права 

впливати на державний лад, систему органів і освіти. Світська держава є нейтральною до 

релігії; не обирає жодних світоглядних систем як офіційну ідеологію; надає громадянам 

змогу здійснювати світоглядний або віросповідний вибір. Всі ці положення юридично 

закріплені у відповідному законодавстві України. 

У сучасному українському суспільстві відбувається політизація релігії і релігієзація 

політики, що тягне за собою порушення діючого законодавства про релігію і Церкву; 

спостерігається перенесення політичної і релігійної конфронтації на етнонаціональний грунт; 

здійснюється політизація конфесійних відносин, що активізує процес регіоналізації держави, 

загрожуючи її унітарності; посилюється зв’язок політики і релігії. 

Особливістю сучасного українського суспільства є слабкий розвиток – на відміну від 

Заходу – процесу секуляризації. Якщо у Західній Європі і США рівень релігійності суттєво 

знижується, то в Україні кількість віруючих зростає. Це пояснюється низкою причин: 

розпад економічної й ідеологічної систем наприкінці 80-х-на початку 90-х рр. ХХ ст., 

легалізація церковної діяльності, що призвела до релігійного відродження у кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. Суспільно-політичні й соціально-економічні проблеми, криза і соціальна 

апатія викликала у середовищі українських громадян абсолютну зневіру до владних 

структур. Більша ж частина українців довіряє лише Церкві, чим користаються 

недобросовісні політики і духовенство. 

Пошук українськими релігійними організаціями, релігійними конфесіями свого місця у 

суспільно-політичних процесах є досить важким. В умовах створення громадянського 

суспільства, за адекватної позиції держави, політичної влади, вони можуть і повинні 

перенести свою участь у суспільно-політичному процесі із площини орієнтації на окремі 

політичні сили у площину створення і реалізації соціальних програм, які б сприяли 

забезпеченню громадянського миру, моральному оздоровленню суспільства. 
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ЦЕРКВА У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ ОСИПА НАЗАРУКА 

 

На основі творчої спадщини Осипа Назарука вивчається трансформація його політичних 

поглядів, а разом з ними і зміна у ставленні до релігії та Церкви. Зроблено спробу 

дослідити концепцію вченого щодо місця і ролі Церкви у суспільно-політичному житті. 

Розглядаються релігійні погляди О. Назарука, в основі яких стоїть Греко-Католицька 

Церква як вагомий чинник розбудови української державності початку ХХ ст. 

Ключові слова: Церква, релігія, суспільно-політичні погляди, Українська Греко-

Католицька Церква. 

 

Постановка проблеми. Релігія відіграє важливу роль у житті кожного народу. Постаючи 

суб’єктом політики та одним із типів організації та об’єднання людей, вона стає універсальним 

чинником, без якого суспільство не може повноцінно розвиватися. Перетворившись у важливий 

фактор державотворчих процесів в Україні за роки незалежності, релігія суттєво впливає на 

шляхи реалізації національної ідеї, формування правової держави та громадянського 

суспільства. Появу такої тенденції можна пояснити залученням Церкви до суспільного життя і 

водночас зростанням її уваги до найгостріших соціально-політичних проблем, що зумовлює 

започаткування діалогу між Церквою й суспільством. Яскравим прикладом такої позиції Церкви 

http://www.religion.in.ua/main/analitica/8960
http://www.irs.in.ua/index.php
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став Євромайдан. Представники всіх українських конфесій висловили солідарність з 

громадянами, які продемонстрували небайдужість до долі своєї країни.  

У цьому контексті важливого значення набуває вивчення досвіду відомого галицького 

публіциста О. Назарука (1883 – 1940 рр.) – голови пресової служби Українських січових 

стрільців, члена урядів ЗУНР та УНР, лідера партії Українська народна обнова (УНО). На 

формування його державницьких монархічних поглядів у поєднанні з засадами християнства, 

етики та консерватизму вплинули ідеї В. Липинського та С. Томашівського. 

Мета даного дослідження – показати місце і роль Церкви у державотворчих поглядах 

О. Назарука через призму трансформації його політичних поглядів. 

Аналіз досліджень. Серед наукових розвідок українських істориків, присвячених О. Назаруку, 

треба виділити публікації М. Швагуляка, Л. Бурачок, С. Гелея, О. Єгрешія та інших, у яких 

розкриваються його погляди та основні етапи суспільно-політичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Політична кар’єра О. Назарука розпочалася у 1905 р., коли він 

вступає до Радикальної партії, програма якої базувалася на соціалістичних засадах. 

Сповідування політичних ідей відповідно впливало і на ставлення О. Назарука до релігії та 

Церкви. Уже в перших його публікаціях простежується до певної міри критичне ставлення до 

релігійних відносин у тодішньому галицькому суспільстві [14, ф.789, оп.1, спр. 30, арк.187]. 

Державотворчі погляди молодого О. Назарука стали ще виразнішими в роки Першої світової 

війни, коли він вступає в ряди Українських січових стрільців, очоливши їх пресову службу. 

О. Назарука захоплюють революційні події в Україні 1917 – 1920 рр. Він активно працює в 

урядах ЗУНР і УНР. Після поразки УНР Директорії О. Назарук повертається в Галичину. Потім, 

разом з урядом ЗУНР, переїжджає до Відня. Трохи пізніше Є. Петрушевич делегує О. Назарука 

до Канади і Сполучених Штатів Америки по допомогу українських емігрантів для справи 

революції. Перебування за кордоном дало йому можливість проаналізувати недоліки 

державницького життя, по-новому оцінити роль релігії у цьому процесі. Розчарувавшись в 

демократичних засадах Української революції, він “відходить” від соціалістичних та 

республіканських ідей і все більше схиляється до монархістів. У своїх спогадах письменник 

розповідає, що заокеанський побут і світогляд надзвичайно вразили його. О. Назарук відзначає 

велику релігійність українських емігрантів, які гуртуються навколо Церкви. На його думку, 

Українська церква за океаном стала найсильнішою добровільною громадською організацією 

українців, яка допомагала їх самореалізації і зберігала національну ідентичність [4, с.107]. Серед 

головних суспільних установ письменник називає родину, державу і Церкву. Як політик, він 

особливо підкреслює вагомість останньої: “Навіть, коли Церква вже мертва в якомусь місці, все 

одно тільки в ній можна знайти сліди свого народу” [10, с.6]. Виступаючи на вічах перед 

українською громадою в Канаді та Сполучених Штатах Америки, О. Назарук наголошує на 

великому впливі релігії та католицької Церкви. На його думку, “релігія се підстава суспільності, 

се жерело людської моралі. На неї опирається все суспільство і без неї занепадає” [10, с.7].  

Щодо ролі релігії та Церкви у політичному житті, то, насамперед, О. Назарук вважає, “краса і 

пошана до релігії виховують масову жертовність, а значна жертовність забезпечує плекання 

краси і пошани релігійного культу Церкви та державного культу нації” [6, с.54]. За словами 

політика, “уніатська Церква – це властивий творець модерної української нації” [3, с.36].  

У своїх листах до Станіславського єпископа Григорія Хомишина О. Назарук висловлює 

думку, що “український націоналізм існував би і без Греко-Католицької Церкви, бо це поява 

світова”. Але такий націоналізм був би “диким”. “Без греко-католицької церкви також може 

сформуватися і українська нація,” – говорить він, – та її “культурні зв’язки з Заходом будуть без 

греко-католицької церкви далеко слабші” [14, ф.359, оп.1, спр.208, арк.65]. 

У 1927 р. О. Назарук повертається до Львова. Політична ситуація у місті, як і загалом на 

західноукраїнських землях, суттєво змінилася. За наслідками Ризького мирного договору 1921 р. 

Західна Волинь, Полісся, Холмщина і Підляшшя увійшли до складу Другої Речі Посполитої. У 

1923 р. до них приєднали й Галичину. Політика Польщі на цих територіях формувалася під 

тиском апологетів асиміляції українського населення. Для українців Східної Галичини основою 

ідентичності була належність до національної Церкви. Це рівною мірою стосувалося як греко-
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католиків Галичини, так і православного населення Волині, Полісся і Буковини. Найбільшою і 

найвпливовішою організацією галицьких українців залишалася, без сумніву, Греко-Католицька 

Церква. У цьому контексті вона відігравала помітну роль у намаганнях Польщі вирішити 

українське питання на свою користь, а також зберігала українську окремішність краю, 

допомагала, попри всі історичні катаклізми, втримати “український дух” [1, с.49].  

Як політик з досвідом, О. Назарук теж розцінював УГКЦ як вагомий чинник галицького 

суспільства. Він вступає до Української християнської організації. УХО ставила собі за мету 

виховання української громади в християнському дусі та послаблення комуністичних впливів, 

які на той час ставали щораз відчутнішими. Стоячи на позиціях лояльності до Польської 

держави, вона виступала проти українського і польського націоналізму, за національне 

примирення. Та польську владу не задовольняло створення угодовських організацій. Поляки 

активно впроваджували у життя свою загарбницьку політику, спрямовану на ослаблення Греко-

Католицької Церкви, напади та репресії проти якої розпочали ще з 1918 р. [2, с.52]. 

Відомі галицькі політичні діячі католицького напряму намагалися адекватно реагувати на таку 

поведінку польської влади. Для обстоювання українських позицій, а також захисту інтересів 

населення історик С. Томашівський разом з О. Назаруком ініціюють створення Українського 

католицького об’єднання (УКО). У програмі діяльності організації окреслювались необхідні 

тактичні заходи щодо побудови української держави. Зокрема йшлося про необхідність як для 

Галичини, так і для Наддніпрянської України йти кожній своїм шляхом розвитку, з огляду на 

власні історичні передумови і не зв’язувати один одного штучно накиненими лише власними 

традиціями. Бо в усіх історичних катаклізмах лише західноукраїнські землі зуміли зберегти 

“український дух” завдяки своїй “близькості до Заходу та опорі на церкву й державу”. Головна 

роль у цій триєдиній опорі відводилась уніатській Греко-Католицькій Церкві, яка після занепаду 

Галицько-Волинської держави була “єдиною Церквою, окремою від польського латинства і 

московського православ’я”. Тільки Католицька церква, на їхню думку, підтримувала 

міжнародний культурний зв’язок і тим самим врятувала елементи класичної цивілізації, 

утворила культурну спільність Західної Європи, де історично опинилася й Галичина. Історичні 

зв’язки Галицької держави і католицької церкви покликані стати вирішальним чинником 

національного відродження українців”. Майбутню Українську державу партійці уявляли як 

своєрідний дуумвірат монархічної держави і Греко-Католицької Церкви [13, с.161].  

Влітку 1930 р. по селах Галичини сталися масові підпали господарств польських поміщиків, 

колоністів та осадників, пошкодження телефонних і телеграфних ліній. Польська влада вдалася 

до нових репресій, т. зв. “пацифікації”, яка супроводжувалася арештами та масовим побиттям 

українського населення, закриттям українських шкіл та інших культурно-просвітницьких 

установ [15, с.36]. Навіть за таких умов українські громадсько-політичні діячі не втрачали надії 

на правове врегулювання відносин з польською владою. У 1930 р. свою лояльність до Польщі 

задекларувала Українська народна католицька партія (з квітня 1932 р. – Українська народна 

обнова (УНО) на чолі з греко-католицьким єпископом Г. Хомишиним та О. Назаруком.  

УНО активно втручалася в суспільно-політичне життя галичан. Владика Г. Хомишин 

виступив фундатором заснування товариства “Скала”, на чолі якого стали ректор 

Станіславської духовної семінарії П. Бойчук, а також О. Назарук. Останній уважав 

корисною і важливою діяльність “Скали”, адже це – говорив він – “діло потрібне і конче, 

бо пояснює відносини й оздоровлює наш нарід” [11, с.4]. На основі Товариства було 

відкрито ряд читалень, які мали поширювати думки католиків серед простих галичан [11, 

с.22]. “Скала” мала підготувати відповідне підґрунтя для створення нової суспільної 

формації, зміцнити католицьку ідеологію, “духовно скріпити себе самих”. Держава 

сформується тоді, – говорить О. Назарук, – “коли чисте і кріпке вірою буде насіння 

наше”[11, с.29]. Він розумів, що українські католики становлять меншість в українському 

суспільстві. Але був переконаним, що “ця католицька меншість, сильніша від великої і 

розпорошеної більшості. І тому лише з тої католицької меншості українського народу може 

вийти скріплення і відродження всієї України”. Основним завданням католицької 
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організації було, власне, виховувати прáвих католицьких діячів, як зазначає О. Назарук, з 

“виразним обличчям, щоб ніколи не пішли на порозуміння зі злом” [11, с.23].  

Наступним кроком лідерів УКО була організація так званої “Католицької Акції”. Її мета 

полягла у зближенні пересічних громадян з представниками духовенства через поширення 

католицької преси; організацію різноманітних товариства, активну релігійну пропаганду серед 

молоді [7, с.45].  

Активна участь у релігійних партіях зумовила формування політиком власного бачення щодо 

ролі Церкви у суспільно-політичному житті. Він переконаний: “лише Церква зможе врятувати 

державу”. Після революційних подій 1917 – 1920 рр. “українське суспільство розбилося на різні 

світоглядні табори, кожен з яких обстоює впровадження своєї ідеї, своєї думки та погляду на 

життя. Народ розбитий і колишню єдність важко повернути”. Об’єднавчою силою повинен 

виступити новий світогляд, який має сіяти “насіння католицької віри”, бо лише воно “може 

подарувати внутрішню гармонію й силу, почуття рівноваги і правдивий розумний погляд на 

світ”. Ідеї протилежних таборів принесли б лише “порожнечу, незадоволення, ненависть, руїну, 

кров…”[12, с.10]. За О. Назаруком, УГКЦ виступила виразником національних інтересів 

галичан, бо саме вона згуртувала їх у прагненні створити власну державу. 

Для підтвердження вагомості Греко-Католицької Церкви він робить спробу аналізувати 

історичні витоки унії. При цьому О. Назарук підкреслює “індивідуальність” УГКЦ. Вона, на 

його думку, “має від століть зовсім інакші формальні підстави, ніж інші подібні церковно-

обрядові організації всередині Католицької церкви та має інші тенденції розвитку” [5, с.42]. 

Аналогію такої індивідуальності, – каже О. Назарук, – можна побачити просто в окремих 

людях католицької віри, які мають різні здібності, різне виховання, різні особисті цілі, умови 

життя, але всі вони душею поклоняються Христу, підпорядковуються центру християнства у 

Римі. Тобто, кожна людина католицької віри при всіх особливостях, за його словами, – “це 

промінь, який має один центр свого походження: в містичнім тілі Христа, репрезентованім 

Апостольською Столицею в Римі. Сума того проміння становить ясну струю Уніатської 

церкви, яка без свого центра в Римі немислима”. Українська Греко-Католицька Церква 

добровільно відокремилася від великої спільноти Католицької церкви і це, – вважає 

письменник, – “на віки рішаючи спонука для нашої вірності Апостольській Столиці та для 

нашого спеціального релігійного забілення і його теплоти” [6, с.43]. Виступаючи на 

різноманітних конгресах та з’їздах за кордоном, О. Назарук неодноразово порушував 

проблему надання більшої самостійності Греко-Католицькій Церкві. Зокрема на 

Євхаристійному конгресі у Варшаві доповідач звернувся до польської сторони з проханням 

дати свободу розвитку тій “традиційній” унії, що входить в коло функціонування римо-

католицьких ієрархів, римо-католицьких монаших Чинів і польського духовенства. Він 

пропонував польським черничим згромадженням, попередньо узгодивши з українським 

Преосвященством, дозволити у себе сформувати окрему українську гілку. Та, на жаль, всі ці 

пропозиції О. Назарук, не міг подати у конкретній формі, бо міг викликати серйозний 

спротив або навіть скандал з польського боку [3, с.60].  

Та не лише поляки, на думку О. Назарука, вели боротьбу проти української Церкви. Галицькі 

москвофіли теж спричиняли чималі клопоти для греко-католиків. У праці “Замах на Церкву” 

науковець спростовує і відкидає закиди, наведені у статті анонімного автора газети “Русскій 

Голось”. Москвофіли звинувачували греко-католиків у тому, що останні перешкоджали 

створенню в Галичині православного осередку, що Греко-католицька церква перетворилася на 

“знаряддя” насильної українізації місцевого населення [5, с.31]. 

Особливе місце в релігійних поглядах О. Назарука займає і статус духовенства. Виступаючи 

на загальних зборах “Скали”, він наголошує, що католики мають бути не тільки освіченими, але 

й політично активними [12, с.40]. Духовенство має займати важливе місце у соціально-

політичній структурі суспільства. Він заперечує аполітичність кліру, оскільки це призвело б до 

того, що “не лише найстаріший і найбільш зорганізований стан людської спільноти буде 

втрачати свій вплив у суспільстві, а підривається роль самої Церкви та моралі. Отже втрата прав 

духовенства – втрата прав Церкви” [12, с.42]. Що ж до політично-партійної належності 
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священика, то О. Назарук погоджується з владикою Г. Хомишиним: “Священик має обов’язок 

заявити за тим, що уважає добрим. Але з тактичних причин не повинен висуватися занадто 

наперед в партійно-політичному житті” [12, с.43].  

О. Назарук відзначає і важливу роль Церкви у процесі виховання молоді. Зокрема, під її 

егідою він пропонував створювати молодіжні спортивні товариства. “Люди повинні розуміти, 

що побожність і католицизм не означають слямазарність і плаксивість”. Пошана до Церкви має 

полягати у фізичній справності: “Не думайте, що католик се лише той, що побожно схилить 

голову на бік і по три рази зітхає, а нічого не робить для оборони своєї Церкви. Такі часи як 

теперішні вимагають не лише гарту Духа, але також фізичної оборони релігії, віри, Церкви, 

моралі. Тільки тоді оживиться Церква, а разом з нею скріпиться українська нація” [12, c.51].  

Висновки. Погляди О. Назарука щодо Церкви і релігії в українському суспільстві 

формувалися під впливом політичних подій і еволюціонували. Спочатку, захоплення політика 

соціалістичними ідеями сформували його критичне ставлення до релігії. Згодом, поразка 

національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр. та еміграційний період діяльності, спонукали 

О. Назарука ревізувати свої погляди на роль Церкви у державі. Він стає організатором 

релігійно-політичних угрупувань, веде активну релігійно-просвітницьку діяльність. В основі 

державницької ідеї політика стоїть Церква, яка є об’єднавчим стрижнем нації. Релігійний 

світогляд, заснований на християнській моралі, повинен ідеологічно скріпити населення в 

державі. Головну роль у галицькому суспільстві О. Назарук відводить Українській Греко-

Католицькій Церкві. Вона, на його думку – “головна кріпость Духа всієї української нації, 

головна підойма її, головний кристалізаційний центр і найважніший акумулятор її сили” [3, 

с.72]. Сьогодні історія довела правдивість такої концепції. У 20 – 30-х рр. ХХ ст. УГКЦ 

виступила об’єднавчим чинником українців, підтримала національно-визвольний рух в роки 

Другої світової війни, боротьбу за українську державність. У сучасних умовах вона продовжує 

набирати рис інституції загальнонаціонального масштабу. Тому процес потребує подальшого 

наукового аналізу. 
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On the basis of creative inheritance Osip Nazaruc’s transformation of his political beliefs is studied, 

and together with them and change in attitude toward religion and church. An attempt to explore 

conception of scientist in relation to a place and role of church in social and political the life is done. 

Religious looks of O. Nazarouc, in the basis of which the Greco-Catolitsca Church as ponderable 

factor of alteration of the Ukrainian state system of beginning of ХХ age stands, are considered. 
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Церковь в общественно-политических взглядах Осипa Назарукa 

 

На основе творческого наследия Осипа Назарука изучается трансформация его 

политических взглядов, а вместе с ними и изменение в отношении к религии и Церкви. 

Сделана попытка исследовать концепцию ученого относительно места и роли Церкви в 

общественно-политической жизни. Рассматриваются религиозные взгляды O. Назарука, в 

центре которых стоит Греко-Католическая Церковь как весомый фактор развития 

украинской государственности начала ХХ в. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВІСНУВАННЯ МЕДІА ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  

В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ 

 

У статті зазначається, що Римо-Католицька Церква завжди намагалася бути 

динамічним і послідовним суб'єктом глобального інформаційного простору. 

Констатується, що вона активно використовує в сучасну інформаційну епоху можливості 

традиційних і нових медіа. Висновується, що разом із тим і самі медіа перетворилися не 

тільки на важливий атрибут інформаційного суспільства, але й також на один із 

найважливіших інструментів релігійної влади. 

Ключові слова: медіа, інформаційна епоха, аудіовізуальні медіа, традиційні медіа, нові 

медіа, Інтернет, інформаційне суспільство, Римо-Католицька Церква, віртуалізація.  

 

Актуальність Важко заперечити той факт, що друга половина ХХ століття 

охарактеризувалася надзвичайно потужним обміном інформації, під впливом якого почали 

змінюватися не лише держави, культури, але й навіть сама людина. Процес інформатизації не 

залишає недоторканною жодну сферу суспільної активності. Тому необхідність дослідження цієї 

проблеми обумовлена все більш зростаючим впливом інформації та медіаресурсів на процеси у 

світі, в тому числі й на релігійні. Римо-Католицька Церква як найактивніша в глобальному 

інформаційному просторі серед інших християнських церков трансформувалася і продовжує 

змінюватися залежно від засобів передачі інформації. 

Метою статті є розгляд відношення Римо-Католицької Церкви до традиційних і нових медіа. 

У контексті визначеної мети планується реалізувати такі завдання: 
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1. Дослідити роль Римо-Католицької Церкви як суб’єкта глобального інформаційного 

простору. 

2. Визначити основні традиційні та новітні медіа, які використовуються Церквою для 

євангелічної та місіонерської роботи. 

3. Проаналізувати, в якій формі використовуються РКЦ медіа, як інструмент влади. 

Об'єктом статті є інформаційна доба, предметом – використання медіа і ставлення 

Римо-Католицької Церкви до них в інформаційну епоху. 

Рівень дослідження проблеми. До розгляду проблематики інформаційної епохи та 

інформаційного суспільства вдавались чимало вчених, зокрема: Д. Белл, Р. Дарендорф, 

М. Кастельс, Дж. Ліхтхайм, В. Мартін, Т. Стоуньєр, О. Тоффлер, Ю. Хаяші, К. Ясперс та 

ін. Першу науково обгрунтовану концепцію інформаційної доби запропонував, Д. Белл у 

своїй книзі «Майбутнє постіндустріальне суспільство», виданій в 1973 році [1]. На 

думку Д. Белла, зміни у соціальній структурі, які відбуваються в середині XX століття, 

свідчать про те, що індустріальне суспільство еволюціонує до постіндустріального, яке, у 

свою чергу, і має стати визначальною соціальною формою XXI століття. Разом із тим, 

опубліковано і чимало папських документів, що стосуються ставлення Римо-Католицької 

Церкви до інформаційної сфери, а саме: енцикліки «Miranda Prosus » (1957) і «Inter Mirifica» 

(1963), душпастирська інструкція «Communio et Progressio», «Aetatis Novae» та інші. 

Виклад основного матеріалу. Канадський культуролог М. Маклюен свого часу стверджував, 

що кожен новий етап розвитку засобів масової комунікації суттєво вплинув на характер 

сприйняття реальності. Розвиток комунікаційного середовища, на його думку, багато у чому 

визначив етапи розвитку самого суспільства [6, с. 9]. Разом із тим, як вважає російський учений 

Д. Трубіцин, розповсюдження інформаційних технологій ініціює соціально-економічні та 

технологічні зміни [7, с. 67]. 

Задля кращого розуміння цієї проблеми необхідно стисло розглянути головні 

філософсько-концептуальні засади Римо-Католицької церкви. Так, згідно з католицьким 

баченням, завдяки власному розуму, людина виступає як єдина та неповторна істота, як «я», 

здатне розуміти себе, володіти собою, самовизначатися. Вона проголошується істотою 

розумною та такою, що здатна міркувати про себе й усвідомлювати власні дії. Проте, не лише 

раціо, але й віра виступає повноцінним гносеологічним джерелом у римо-католицизмі. Звідси 

є похідним і термін «серце», який у католицькому вченні позначає духовні здібності, властиві 

людині, здатність розрізняти добро та зло. Звертаючись до свого серця, людина розуміє, що 

перевершує матеріальний світ, завдяки своїй унікальній здатності спілкування з Богом. Вона 

визнає у самій собі духовну та безсмертну душу та знає, що є не тільки часткою природи або 

анонімною складовою частиною людського граду.  

Разом із тим, людина відкрита до інших та до світу, бо, тільки осягаючи себе стосовно «ти», 

вона спроможна пізнати і значення «я». Подібна діалогічність виводить людину зі стану 

егоїстичної зосередженості на власному житті. Адже їй не під силу досягнути повноти у самій 

собі, тобто абстрагуючись від буття «з» іншими і «для» інших.  

Чільне місце в Католицизмі займає також питання бачення людини, її місця, її меж пізнання 

та свободи. Людина проголошується серцем і душею, головною метою та шляхом Церкви. 

Тому Римо-Католицька Церква виступає, перш за все, за людину, Богом і для Бога створену, 

якій треба більше «бути», а не «мати». Богоподібність людини вказує на те, що її сутність та 

існування нерозривно пов'язані з Богом. Людина, згідно з католицьким баченням, є створеною 

Богом як єдність душі та тіла. І саме через цю єдність людина постає суб'єктом власних 

моральних актів. Тілесний вимір дозволяє людині діяти у матеріальному світі, просторі її 

самореалізації та волі, не сприймаючи тілесне як в'язницю чи вигнання. Тому в Католицизмі 

стверджується, що нехтування тілесним життям є неприпустимим. 

З проблеми дуальності людського буття є похідним також питання свободи волі та 

вільного вибору. Так, у католицькому вченні стверджується, що хоч людині і є 

притаманною гріховність, але саме свобода проголошується головною передумовою 

пошуку людиною добра. Людська істота повинна діяти згідно з вільним вибором як свідома 
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особа, внаслідок власної інтенції, а не сліпого внутрішнього імпульсу. Вона, згідно з 

католицьким вченням, є такою, що цінує свободу та шукає її. Щоправда, ця свобода не є 

безмежною й здатність визначати добро та зло, згідно з католицьким баченням, належить 

лише Богові. Віддаляючись від морального закону, людина здатна завдати шкоди власній 

свободі та постати проти божественної істини. Реалізуючи свою свободу, людина здійснює 

тоді моральні вчинки, коли підкоряється істині, тобто не оголошує себе творцем і 

володарем істини й етичних норм. В інакшому разі вона перестає бути свободою і руйнує 

людину та суспільство. Все життя в католицизмі проголошується немовби паломництвом в 

обитель Бога-Отця, визволенням від гріха та вибір добра. Свобода, згідно з католицьким 

баченням, яка позбавлена міцної основи, є схильною відкидати істину та дуже часто обирає 

зло. Тому, відмовляючись визнати Бога своїм початком, людина порушує належний 

порядок, який веде її до кінцевої мети.  

Як зазначив під час святкування сорок п'ятого Всесвітнього Дня суспільних комунікацій 

попередній Папа Римський Бенедикт ХVI, ті радикальні зміни, які відбуваються сьогодні у 

засобах комунікації, призводять до значного культурного та соціального розвитку. Нові 

технології, на його думку, змінюють не лише спосіб нашого спілкування, але і саму 

комунікацію настільки, що ми можемо ствердно говорити про те, що живемо у часи 

масштабних культурних перетворень. За словами вже нового Папи Римського Франциска, 

які він виголосив 19 травня 2013 під час Літургії на честь П'ятидесятниці, все нове завжди 

змушує нас боятися [11]. І вже наприкінці вересня 2013-го року Папа Франциск у своєму 

зверненні до учасників пленарної асамблеї Папської ради соціальної комунікації закликав 

священиків, чернецтво та мирян активно вивчати цифрові технології для того, щоб 

ефективно використовувати їх у проповіді християнства в сучасному світі. Понтифік 

зазначив, що Церква, яка супроводжує людей на їх життєвому шляху, повинна вміти йти 

разом з ними. Тому, на його думку, величезний цифровий континент – це не тільки 

технології, він також складається з реальних людей. 

Важливим для більш чіткого розуміння ставлення Римо-Католицької Церкви до медіа є 

розгляд відповідних папських документів, таких як: енцикліки «Miranda Prorsus» (1957) і 

«Inter Mirifica» (1963), душпастирська інструкція «Communio et Progressio» і «Aetatis 

Novae» та інші. Крім того, починаючи з 1967 року, з нагоди Всесвітнього дня комунікації 

понтифіками вимовляються щорічні послання.  

Однією з перших енциклік, яка стосується інформаційної сфери, є «Miranda Prorsus» 

(«Дивовижний прогрес») Папи Пія XII від 1957 року. До слова, спадщині Пія ХII належать 

більше 60 промов і текстів, що стосуються саме інформаційної тематики. В енцикліці йде мова 

про те, що «дивовижні технічні досягнення» [9] – кіно, радіо і телебачення – пропонують нам 

блага, але одночасно також приховують у собі багато небезпек і можуть стати джерелом зла. І 

джерелом такого зла є не самі технології або Бог, а людина. Але, в той же час, ці блага, на думку 

Пія ХІІ, повинні поширювати цінності, які можуть допомогти становленню громадянського 

суспільства. Як говоритися в енцикліці, Римо-Католицька Церква заохочує і підтримує все, що 

може дійсно збагатити людський розум. «Miranda Prorsus» закликає використовувати ці переваги 

інформаційного суспільства якомога активніше, а також спонукає підносити релігійні програми 

до рівня високих технічних і художніх стандартів. Чимало уваги в енцикліці приділено також і 

кінематографу. В ній здійснюється заклик до створення «ідеального фільму» – фільму високої 

моральності, який би чинив на людей виховний вплив. 

II-й Ватиканський Собор став історичним не лише тому, що після нього відбулося так 

зване «арджонаменто» (оновлення) Римо-Католицької Церкви, але й тому, що він виявився 

першим Собором, на якому обговорювалося питання медіа. Більше того, під час цієї 

знаменної події, 4 грудня 1963 року народження, побачив світ Декрет Другого 

Ватиканського Собору «Inter Mirifica» («З чудес»). Зокрема, даним, не об'ємним, але вкрай 

важливим декретом було введено Всесвітній день комунікації [9]. З тих пір , починаючи від 

6 травня 1967 року, цей день відзначається щорічно. У Декреті «Inter Mirifica» 

підкреслюється важливість професійної підготовки служителів Церкви та робиться заклик 
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до створення католицької преси і спеціальних національних бюро у справах ЗМІ. У ньому 

також йдеться про те, що необхідно видати відповідну пастирську й експертну інструкцію. 

Така інструкція, зрештою, і була опублікована дещо пізніше, 23 травня 1971 року й 

отримала назву «Communio et Progressio» («Єдність і прогрес»). У ній підкреслюється, що 

засоби комунікації мають благородне завдання – зблизити людей. Вони також 

примножують зв'язки всередині суспільства, руйнують перешкоди простору і часу, а також 

поглиблюють суспільну свідомість. Але, як мовиться в інструкції, якщо серця і душі людей 

налаштовані на погане, то ці технології можуть мати протилежні наслідки [10]. 

Першим медіа, яким активно почала користуватися Римо-Католицька Церква, був 

кінематограф. Римо-Католицька Церква завжди високо цінувала та цінує кіно як засіб впливу. 

Адже із розвитком медіа з'явилася не лише масова релігійна література, у тому числі і 

популярного характеру, але і фільми на релігійну тематику, релігійні радіо- та телевізійні 

передачі. Вже давно повсякденним явищем стали трансляції по радіо і телебаченню 

богослужінь. Одне з провідних місць серед засобів передачі релігійної інформації в Римо- 

Католицизмі займають радіо, телебачення та Інтернет. Релігійні теле- та радіопрограми, що 

використовують всі можливості аудіовізуальних медіа, збагачують релігійне життя і 

створюють нові зв'язки між віруючими. Такі програми сприяють релігійній освіті й активній 

участі Церкви у житті світу. Крім того, вони створюють нові взаємини між віруючими і тими, 

хто не належить до жодної з конфесій а також доносять вчення до тих країн, де Римо-

Католицька Церква не має впливу [4, с. 12]. 

Радіо, як самостійний комунікаційний засіб, почало використовуватися Римо-Католицькою 

Церквою ще на початку ХХ ст. Зокрема, у 1931 році було засновано радіо Ватикану. Важливою 

особливістю цього медіа було та залишається те, що воно може наживо передавати ті чи інші 

події – Месу, проповідь або зустріч з Папою. Це створює у слухачів «ефект присутності» і, 

відповідно, збільшує вплив цього засобу масової комунікації. 

Якщо вести мову про друковані медіа, то у 1861 році була заснована щоденна газета Римо-

Католицької Церкви «L'osservatore Romano» («Римський оглядач»), а з 1934 року щотижневий 

журнал «L'osservatore della Domenica» («Недільний огляд»). Однією з рис друкованої преси є її 

публічність, тобто орієнтація на максимально широку аудиторію.  

Розглядаючи такий важливий засіб масової інформації як телебачення, не можна не згадати 

Ватиканський телевізійний центр, заснований у 1983 році. Цікаво, що першою енциклікою, 

підписання якої транслювалося у прямому ефірі по телебаченню, була одна з найбільш значущих 

соціальних енциклік «Pacem in Terris» (1963 рік). 

Як відомо, одним із головних проявів і каталізаторів інформаційної доби є виникнення та 

поширення Всесвітньої мережі Інтернет. На думку відомого дослідника і медіа філософа 

Мануеля Кастельса, Всесвітня мережа «змінює спосіб, яким ми спілкуємося, наше життя 

знаходиться під істотним впливом цієї нової комунікації» [3, с. 5]. Вперше в історії людства 

трансляція минулорічної інавгурації нового Папи, Франциска I здійснювалася у режимі онлайн. 

Як відомо, у попереднього Папи Бенедикта XVI був свій канал на YouTube, і він також був 

першим понтифіком, у якого був і свій профіль у Тwitter. Крім того, він неодноразово звертався 

до всіх католиків і до священиків із закликом активніше користуватися Інтернетом для 

популяризації Церкви і проповіді Євангелія. А тому кілька місяців Ісуса Христа було 

проголошено Ватиканом першим у історії блогером. Візит глави Ватикану в Україну також 

супроводжувався висвітленням в Інтернеті в режимі реального часу [5, с. 67]. 

Разом із тим, протягом останнього десятиліття спостерігається зростаюче бажання віруючих 

до більшої й інтерактивної комунікації з Церквою, в тому числі і в соціальних мережах. Інтернет 

тут відкриває двояку можливість: з одного боку, здатний підсилювати процес централізації 

церков, а з іншого, користувач за допомогою персонального комп'ютера чи гаджета може взагалі 

ні від кого не залежати у своїх релігійних пошуках. 

У 2002 році Папа Іван Павло II у посланні з нагоди Всесвітнього дня комунікації 

приділив особливу увагу значенню і місцю Інтернету в системі католицької комунікації. 

Він зазначив, що Католицька Церква ставиться до цього нового засобу комунікації з 
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упевненістю. Як і всі інші засоби спілкування, Інтернет є тільки лише знаряддям, але аж 

ніяк не самоціллю. Всесвітня мережа, на його думку, якщо її використовувати професійно і 

усвідомлювати всі сильні та слабкі сторони, може, на його думку, допомогти у 

євангелізації. Насамперед, надаючи інформацію і пробуджуючи інтерес, Інтернет дає 

можливість ознайомитися з християнським посланням багатьом людям – особливо молоді, 

для якої кіберпростір все частіше стає головним вікном у світ [2, с. 420]. Доказом 

серйозного комунікаційного значення Всесвітньої мережі з боку Римо-Католицької Церкви 

стало бажання мати свого покровителя Інтернету, яким сьогодні є Ісидор Севільський. 

Висновки. Ставлення Римо-Католицької Церкви до інформаційної сфери є нерозривно 

пов'язаним із трансформаційними процесами в ній. Більше того, ми можемо також 

стверджувати й те, що сама Церква трансформується в залежності від засобів передачі 

інформації, які вона використовує в той чи інший проміжок часу. Однак зараз ми можемо 

лише здогадуватися щодо того, яким саме чином використання медіа, а також новітніх 

інформаційних технологій, здатне змінити Римо-Католицьку Церкву. Не виключено, що 

зазначені процеси з часом призведуть до віртуалізації релігійного життя, ознаки чого ми 

можемо спостерігати вже сьогодні. 
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Особенности сосуществования медиа и Римско-Католической Церкви  

в информационную епоху 

 

В статье подчеркивается, что Римско-Католическая Церковь всегда старалась быть 

динамичным и последовательным субъектом глобального информационного 

пространства. Констатируеться, что она активно использует в современную 

информационную эпоху возможности традиционных и новых медиа. Делаеться вывод, что 

вместе с тем и сами медиа превратились не только в важный атрибут информационного 

общества, но и также в один из важнейших инструментов религиозной власти. 

Ключевые слова: медиа, информационная эпоха, аудиовизуальные медиа, 

традиционные медиа, новые медиа, Интернет, информационное общество, Римско-
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ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

У статті розглядається проблема формування державно-правових відносин в умовах 

демократичного устрою. Автор аналізує творчий спадок відомих філософів від 

Античності до сучасності та зачіпає проблему державно-церковних відносин у руслі 

законодавства. Пропонує висновок про актуальність зробленого ним дослідження для 

побудови сучасного демократичного суспільства. 

Ключові слова: демократія, Античність, Середньовіччя, класична демократія, 

тимократія, релігія, Церква, суспільство. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз проблеми державно-правових відносин 

в умовах демократичного суспільства вимагає глибинного аналізу поглядів на історичний 

розвиток держави і права. 

У сучасних умовах побудови демократичної держави актуально постає проблема 

з’ясування таких основних понять як «демократія», «держава», «право», «закон», що 

регулюють життя суспільства. 

Аналіз останніх публікацій. Аналіз матеріалу з цієї проблематики переконує, що 

актуальними видаються роботи В. Копейчикова, А. Колодія, М. Бабія та ін. В їхніх роботах 

розглядаються питання виникнення держави, її існування, еволюції державних форм, а також 

актуальні проблеми взаємодії релігії і Церкви. 

Метою нашою статті є прослідкувати різні підходи до питання побудови держави на 

демократичних засадах від Античності до сьогодення та виявити роль релігії і свободи совісті в 

цих процесах. 

В рамках означеної мети будуть реалізовані такі завдання: 

1. аналіз еволюції концепцій державотворення; 

2. визначення основних типів та моделей демократичної держави; 

3. дослідження ролі демократичного устрою у реалізації принципів свободи совісті та 

гарантій світоглядних переконань. 

Виклад основного матеріалу. До сьогоднішнього дня немає єдиного визначення демократії. 

Її розглядають під різним кутом зору, аналізують і порівнюють з іншими політичними режимами 

для підкреслення суттєвих рис. 
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Аналіз історичної, філософської і юридичної літератури переконує, що демократичні форми 

організації держави мають славне минуле. Зокрема, у часи родового ладу існувала пряма 

первісна общинна демократія, яка передбачала:  

– рівне право голосу усіх членів роду незалежно від статі і віку при виборі вождів, 

старійшин; 

– вищим органом управління була рада. Рада вирішувала питання війни і миру, проблеми 

чужинців у роді; 

– засідання ради завжди проходило відкрито, а рішення приймалися за принципом 

одноголосності; 

– демократія за таких умов ґрунтувалася на кровно-родинній спорідненості, спільній 

власності, примітивному способі виробництва, і що дуже важливо – без примусу; 

– відносини регулювалися звичаями й заборонами, моральними нормами. 

Первісна демократія існувала у таких формах як військова, племінна, демократія 

переддержавних етапів політичного розвитку людства. 

Окремі науковці, досліджуючи цей етап у розвитку демократії, навіть не вважають її 

демократією, але звичайним самоврядуванням. Традиції самоврядування сприяли появі 

демократичних держав – полісів у Древній Греції й Римі.  

Підкреслимо, що навіть сам термін "демократія" складається з двох грецьких слів: demos – 

народ і cratia – владарювання, отже, це "влада народу". Зважаючи на витоки терміну, доцільно 

розпочати огляд підходів від класичної античної філософії до сьогоднішнього дня.  

Родоначальник об'єктивного ідеалізму, учень Сократа, автор відомих філософських 

діалогів Платон, передаючи своє бачення ідеальної держави, розробив її концепцію. За нею – 

ідеальна держава – це строга гармонія трьох станів: правителі-філософи, охоронці-воїни і 

третій стан – землероби, виноградарі, ремісники. Платон підкреслює, що кожен із класів 

повинен займатися своєю справою, інакше держава зазнає збитків на різних рівнях. Людина 

повинна займатися тією справою, яка їй визначена за природою. Такий підхід він назвав 

справедливим. Справедливість має виправдати суспільну нерівність людей від народження. 

Необхідність у державі і законах, які б регулювали життя у державі Платон пояснює тим, 

що більшість людей не може стримувати себе, свої пристрасті, бажання і прагнення.  

Розвиваючи ідею про державу, Платон характеризує правильні і неправильні форми держави. 

Серед правильних філософ визначає монархію і аристократію, за умов їх законності і 

спрямованості на досягнення блага та узгодженості. А як неправильні, характеризує тимократію, 

яку розглядає як виродження демократії, панування одних над іншими, корупцію, побори; 

олігархію – панування багатих, здатних на злочин ради наживи; демократію як владу більшості, 

яка є законна чи незаконна (якщо державний переворот); тиранію, яка майже завжди приходить 

на зміну демократії, яка вироджується і ілюструє владу однієї особи над усіма. Платон 

підкреслює негативні моменти тиранії. Спочатку тиран усім посміхається, роздає подарунки, а 

потім, коли приходить до влади – знищує непокірних і усіх, хто виступає проти нього. 

Причини зміни форм управління державою Платон бачив у тому, що людські звичаї 

псуються, а формою збереження здорової держави вважав владу мудрих [1]. 

Актуальними у розрізі дослідження античних поглядів на демократію є роботи Арістотеля. 

Зокрема, його праця «Політика». У ній Арістотель аналізує демократію за критеріями: хто 

панує? І які засоби панування? Виходячи з цього, філософ вказує на три форми держави: 

тиранія, олігархія, демократія (охлократія). Арістотель не розмежовує поняття «демократія» і 

«охлократія», пояснюючи це тим, що правителі, застосовуючи демагогію, можуть довести 

звичайний народ від демократії до охлократії, а уже після цього використовувати його у своїх 

цілях. Саме тому мислитель не надає демократії її заслуженого місця, а розглядає її як одну з 

форм виродження суспільного життя [2]. Арістотеля «почули» і поняття «демократія» було 

тривалий час забуте. 

Класичною формою демократичної держави в Греції була Афінська республіка. Демократію 

тут характеризували такі моменти:  

– Управління здійснювалося через Народні збори, які приймали рішення й закони. 
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– Держава складалася з однорідних у класовому, етнічному й релігійному відношеннях 

громадян. 

– Відсутність чіткого поділу приватного й громадського життя.  

– Авторитет колективу.  

– Керування державними справами усіма громадянами. 

Таким чином, антична модель демократії мала переважно соціальний характер, оскільки 

забезпечувала не лише політичну гармонію, але й соціальну рівність. Спроби теоретичного 

осмислення демократії зроблені Платоном і Арістотелем мали великий вплив на формування 

теорії демократії і вплинули на світову філософську думку з цього питання. 

Середньовічні погляди на демократію сформувалися під впливом християнства. Дослідники 

наголошують на особливій ролі у цих процесах «соборного руху» та протестантської 

реформації. У Галицькому князівстві, до прикладу, всі питання економічного і соціального 

характеру вирішувалися на народному віче. Громади були організовані на демократичних 

началах. Віруючі віддавали громаді своє майно, за загальний рахунок влаштовувалися 

суспільні трапези. Зв´язок між громадами підтримували мандрівні проповідники (апостоли), 

що не мали привілеїв. Громада певний час приймала апостола як гостя, а потім він мав 

працювати як повносправний член громади або залишити її. Основними соціальними 

орієнтирами стали виражені загальнолюдські цінності, елементарні норми моральності і 

справедливості: не вбивай, не кради, не бреши, не чини перелюб, не побажай чужого, люби 

ближнього, як самого себе, цікаво, що не дозволяли засуджувати ближнього. 

Чимало демократичних ідей було висловлено представниками секти монтаністів та 

гностиками. Перші продовжували проповідувати ненависть до Римської імперії, пропагували 

есхатологічні ідеї кінця світу і приходу Ісуса Христа, встановлення "тисячолітнього царства". У 

громадах монтаністів зберігалися загальні трапези, демократичні порядки громад [3]. 

Тоді ж виникли антицерковні секти гностиків (гносис – знання), які вважали, що суспільна 

нерівність суперечить закону справедливості. Божественному закону справедливості Епіфан 

протиставляв людський закон, що заснував приватну власність [4]. 

З IV в. у Північній Африці раби, колони і вільні бідняки, під назвою агоністики, намагалися 

звершати правосуддя. Вони нападали на садиби багатих і вершили справедливий закон, що 

полягав у тому, щоб заставляти багатіїв працювати на бідних [5].  

Досить своєрідним для свого часу було вчення Марсилія Падуанського про людський закон, 

який мав прийматися сукупністю громадян або найважливішою їхнью частиною. Він 

культивував ідею, що народ краще підкоряється тим законам, які сам придумав. Аналізуючи 

епоху Середньовіччя неможливо оминути увагою погляди відомого філософа Макіавеллі. 

Філософ вважав, що міцність держави забезпечують її закони, які оберігають особистість і право 

приватної власності [5]. 

На зміну середньовічній прийшла класична ліберальна демократія Її теоретичне 

обґрунтування склали роботи Дж. Локка, Ш. Монтеск´є, Ж.-Ж. Руссо. 

Загальні риси ліберальної демократії можна передати так: ґрунтується на ідеї 

«загального добра для всіх», відокремлення людини від суспільства і держави, 

виокремлення двох автономних сфер – держави й громадянського суспільства, обмеження 

дій держави, згідно до конституції, захист прав меншості, політична рівність громадян, 

парламентаризм, народний суверенітет, обмеження участі особи у політиці. Ці уявлення 

були по-різному представлені у роботах виразників цих ідей. Зокрема, Дж. Локк виступав 

за конституційний механізм, який би не дозволяв державі виходити за рамки 

конституційних обмежень. Він виступав проти об’єднання законодавчої і виконавчої влади 

і за підпорядкування законодавців тим законам, які вони створили.  

Головними умовами, які обмежують законодавчу владу, Дж. Локк визнав: 

– рівність закону для усіх; 

– закон приймається для блага інших; 

– збільшення податків лише зі згоди народу; 

– заборона законодавцям передовіряти свої функції. 
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Перевагу Локк надавав парламенту. А суверенітет народу визнавав вище за парламент і 

за короля [6]. 

Ідею розподілу влади розвивав і Ш. Монтеск’є. Він пропонував кожному стану надати 

частину влади. Але при цьому відомий філософ не позбувся класового підходу, тобто чим вищий 

соціальний рівень класу, тим вищий рівень влади він займе. Особливої ваги у розподілі влади 

філософ надавав ідеї рівноваги властей і системі стримань та противаг. Він підкреслював, що 

кожен щабель влади має діяти лише у рамках своїх повноважень і не узурпувати інші [7]. 

Ж.-Ж.Руссо у роботі «Суспільний договір» бачить принципову відмінність між 

законодавчою і виконавчою владою. Законодавчу Руссо асоціює з суверенітетом. 

Проводячи відмінність між законодавчою і виконавчою владою, Руссо забирає від 

управління народа-законодавця, і меншої ваги надає судовій владі [8]. 

На зміну цьому етапу розвитку демократії приходить колективістська (ідентитарна) 

демократія. Цей тип демократії ґрунтується на ідеї єдиного народу, рівного у своїх правах і 

можливостях, публічне вираження єдиної волі народу і дії представників влади. Окремі 

дослідники розглядають праці Ж. Ж. Руссо як виразника ідей саме цього виду демократії.  

На сьогодні у науці вказані види демократії розглядаються як історичні. Сучасного 

однозначного визначення демократії немає. Разом з тим, аналізуючи існуючі підходи до 

поняття, можемо допустити, що демократія – це форма правління, за якої народ визнається 

вищим авторитетом і джерелом влади, вона характеризується виборністю основних органів 

держави, рівноправністю громадян. 

Отже, демократія – форма устрою будь-якої організації, заснована на принципах 

рівноправності її членів, періодичної вибірності органів правління і прийняття рішень в них за 

більшістю. Демократія визначається як заснований на певній системі цінностей ідеал суспільного 

устрою і відповідний йому світогляд. Демократичний ідеал цінностей включає: свободу, рівність, 

повагу прав людини і меншості, народний суверенітет, співучасть громадян в управлінні та ін.  

У розрізі сказаного вище, доцільно переглянути як співвідносяться поняття держава і 

демократія у сучасних умовах. Як переконують В.В. Копейчиков і А.М. Колодій, на еволюцію 

держави як правової інституції існує кілька поглядів. Зокрема, вважається, що соціальний 

розвиток суспільства почався без політичної організації та права; соціальний розвиток не тільки 

почався, а й існуватиме за комунізму без політичної організації та права; політична організація та 

право виникли й розвивалися разом із виникненням і розвитком людського суспільства [9, c.6]. 

У цілому ми поділяємо цю точку зору, і спробуємо прокоментувати її. Виходячи з того, що 

право виникло із необхідності керувати людьми, сучасне правознавство розрізняє 

загальносоціальне та юридичне право. Якщо перше передбачає права людини, нації, народу, 

право об’єднань та соціальних груп, права людства, то друге встановлюється державою і 

відповідно перевіряється нею. 

Таким чином, держава впроваджує через право свою волю, що може мати як позитивне, так і 

негативне начало і особливо загострено виступає в умовах авторитарного суспільства. 

Демократичне суспільство в умовах держави регулюється законом, що визначає цивільну і 

кримінальну відповідальність, у тому числі чи в основному за пошкодження власності чи 

завдання тілесних покарань іншій людині. Загострено в умовах демократичного суспільства 

виступає проблема совісті і свободи релігійних переконань. Вище ми зачіпали цю проблему у 

контексті розгляду її як головної у демократичному суспільстві. На сьогодні не можна вважати, 

що це центральна проблема часу на фоні проблем управління, влади народу, приватної власності. 

Але не можна не констатувати і той факт, що з кожним днем питання взаємодії людини і релігії є 

суттєвим, важливим для побудови демократичного суспільства. Державна політика стосовно цієї 

проблеми ґрунтується на основі документів про свободу совісті та віровизнань. Їх не так мало. 

Маємо навіть спробу класифікації цих документів М. Ю. Бабієм на три групи: міжнародні 

документи; законодавчі акти України з питань свободи совісті та релігійних організацій; 

декларації, документи релігійних організацій щодо свободи совісті, релігій [10, c. 3-6]. 
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Документи цих важливих груп пояснюють проблему свободи совісті, релігій, починаючи 

від загальносвітового рівня і до документів, які стосуються безпосередньо щоденної 

діяльності релігійних організацій. 

Свобода совісті і свобода релігій, на думку М. Бабія, не підпадає під правове 

регулювання, бо вона є процесом вільного вибору особистістю тієї чи іншої світоглядної, в 

т.ч. релігійної парадигми, ціннісних орієнтацій, свого шляху єднання з Вищою Силою, а не 

з об’єктом права [10, c. 7]. 

Тут, можливо повторимо ідеї відомого англійського філософа, педагога Дж. Локка, який 

розглядав цю проблему у контексті проблеми вільного народження людини і її свободи волі у 

поведінці і вчинках. Таким чином, справа совісті є приватною сферою людини і вона обмежує 

державне втручання. Отже, функції права за таких умов зводяться лише до визначення меж, 

можливості, гарантії вільного вияву свободи совісті та релігії.  

Підкреслимо, що у визначенні меж, можливостей і гарантій вияву свободи совісті та релігії 

Україна керується світовими законодавством, що забезпечує цивілізований захист особистості, 

якщо порушені її права. Наведемо декілька прикладів, які важливі для стабілізації сьогоднішньої 

релігійної ситуації у державі і врегулювання державно-церковних та міжцерковних відносин. 

Зокрема, у Загальній декларації прав людини (10.02.1948р.) в ст. 18 вказано, що «кожна 

людина має право на свободу думки, совісті і релігії, це право включає свободу міняти 

свою релігію чи переконання та свободу сповідувати свою релігію чи переконання як 

одноосібно, так і з іншими, публічно або приватно в ученні, богослужінні та здійсненні 

релігійних і ритуальних обрядів» [10, c.12]. Вважаємо що популяризація цього положення 

допоможе врегулювати міжконфесійний мир і сприятиме подоланню ворожнечі між 

окремими церквами і конфесіями, що особливо загострено виступає сьогодні в умовах 

політичної кризи, яка відчутно проявилася у державі.  

У ст. 18 Загального коментара комітету ООН із прав людини до Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права наголошується, що дискримінація щойно заснованих релігій чи 

релігійних меншин є неможливою [10, c.13].  

Законодавство України, що стосується діяльності релігійних організацій, визначає межі 

повноважень віруючих у питаннях банківської справи, оренди землі, проходження 

альтернативної військової служби та ін. 

Висновки. Таким чином, поняття «демократія» пройшло тривалу еволюцію. Суть поглядів на 

те, яким бути демократичному суспільству залежала від конкретної соціально-економічної 

формації. Вироблений попередниками досвід цінний в умовах сьогодення, оскільки показує 

можливості уникнення прорахунків у його запровадженні. Розбудовуючи демократичне 

суспільство, потрібно пам’ятати про роль закону в умовах демократії, а також про провідну роль 

народу при цій формі правління. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ ЦСЄ ТА ГЛОБАЛЬНІ 

МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ 

 

Автор доводить, що у посткомуністичний період міжнародні організації проявляли 

посилений інтерес до розвитку всіх сфер життєдіяльності держав ЦСЄ. Особливу 

зацікавленість у них викликала і соціальна політика, що підтверджують приклади розвитку 

взаємовідносин світових організацій з урядовими структурами країн ЦСЄ. Міжнародні 

організації по-різному оцінювали реальний стан справ у сфері соціальної політики держав 

ЦСЄ і, відповідно до свого бачення ситуації, давали рекомендації щодо її покращення та 

прогнози подальшого розвитку. Не у всіх державах населення схвально ставилося до 

втручання МВФ, Світового Банку та Міжнародної Організації Праці. Часто виникали 

суперечливі ситуації, особливо щодо підвищення пенсійного віку, підвищення оплати 

комунальних послуг, зниження державних пільг та соціальної підтримки певних категорій 

громадян. Певна неузгодженість існувала і в діях самих міжнародних організацій. 

Ключові слова: соціальна політика, держави ЦСЄ, Міжнародний Валютний Фонд, 

Світовий Банк, Міжнародна Організація Праці. 

 

Постановка й актуальність дослідження. Соціальну політику визначають як дії 

держави щодо збалансованого розвитку суспільства, забезпечення стабільності державного 

управління й соціального захисту людей. Вона є об’єктом державних і наддержавних видів 

дії в країні, які передбачають втручання в діяльність ринкових структур, задля потреб 

соціального захисту і суспільного добробуту населення. Раніше чільне місце в ній займали 

механізми перерозподілу доходу, і працюючі особи утримували людей неспроможних 
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працювати за віком, інвалідністю та через інші обставини. В останні десятиліття розвиток 

держав світу вніс певні зміни у соціальну політику. Нині вона набуває наднаціонального і 

транснаціонального характеру. Цей процес йде суперечливо, у кожній державі має 

особливості, спричинені рядом обставин, але повсюдно виступає найважливішим серед 

інших, суспільно значимих. Соціальна політика безпосередньо зачіпає інтереси кожного 

громадянина, його сім’ї, родини, виступає збуджуючим чи стабілізуючим чинником 

суспільного життя, що посилює актуальність заявленої проблеми дослідження. 

Мета статті полягає у дослідженні впливу глобальних інституцій – МВФ, Світового 

банку (СБ), Міжнародної організації праці (МОП) та ін., на соціальну політику 

посткомуністичних країн, що значно активізувався в останні роки. 

Останні дослідження і публікації. У численних дослідженнях науковців світу 

(Р.Дарендорф, Е.Задорожнюк, Ю.Зудінов, Н.Манолова, В.Манов, Ю.Мінков, М.Мірчев, 

В.Мокшин, А.Хомський, Ц.Кьосева, Й.Томашевскі та ін.) простежується критичний аналіз 

впливу програм структурної перебудови в країнах ЦСЄ, розпочатих МВФ і СБ. Автори 

вказують, що поставлені перед урядами держав вимоги відкрити кордони для вільної 

торгівлі, скоротити видатки і проводити антиінфляційну монетарну політику задля 

одержання позики – ведуть до зубожіння більшості, зростання заборгованості в державах і 

політичного виснаження потенціалу опозиції. Невдоволення такою політикою привело до 

закликів покласти край тиранії МВФ та СБ щодо держав ЦСЄ, що стало певною 

пересторогою останнім для розкриття обіймів цим інституціям. 

Виклад основного матеріалу. Революційні події 1989-1991 рр. у державах ЦСЄ 

викликали демократизацію, створення ринкової економіки, дали поштовх до змін у 

соціальній політиці. Держави ЦСЄ пройшли через величезні зміни, які визрівали чотири 

десятиліття періоду «холодної» війни, 1946 року – року «довгої телеграми» Дж. Кеннана з 

Москви про межі радянських інтересів і відомої Фултонської промови У. Черчилля. 

Революції в ЦСЄ поклали кінець страхітливим Гельсінським угодам, за якими все в Європі 

було незмінним, із взаємними гарантіями status quo і сумною перспективою замінити 

«холодну» війну не менш холодним миром. Втім, у кінці ХХ ст. народи ЦСЄ зруйнували 

цей порядок і зуміли, за визначенням Р. Дарендорфа, розпочати нове і вільне облаштування 

Європи [1, с. 249], а згодом здобути членство в ЄС. 

У кінці 80-х рр. країни ЦСЄ проголосили курс на включення в політичний і економічний 

простір Заходу, що мало позитивні і негативні моменти. Серед останніх – поява численних 

міждержавних протистоянь, регіональних торговельних війн, поширення расизму і 

нетерпимості. Ці події детально аналізує А.Н. Хомський [15]. Велась активна глобальна 

політика, спрямована не на збереження суверенітету держав, а на втручання у світову 

економічну систему для піднесення добробуту населення планети. Залишки старих взаємних 

образ і звинувачень між капіталізмом та «соціалізмом» спонукали до пошуку соціальної 

справедливості, задоволення більшості людських потреб для більшої кількості населення світу. 

До такого розвитку подій привело не лише припинення «холодної» війни, а й інші фактори.  

Один з них – ріст зацікавленості розвинутих країн світу у постійному розвитку менш 

успішних в економічному відношенні держав ЦСЄ, які б перестали загрожувати довкіллю 

та майбутньому. Серед культурних наслідків глобалізації вкажемо на чільне місце ефекту 

поширення сучасних комунікацій. Слід також зазначити не лише поширення расистських 

настроїв у Європі та розвинутих країнах світу, а й зростаюче їх співчуття до знедолених 

верств населення інших країн, прагнення полегшити їх страждання. Про це свідчить 

розгортання діяльності неурядових організацій, зайнятих у сфері глобального 

перерозподілу й розвитку, зміцнення позицій спеціалізованих установ ООН та виступи 

представників світових організацій, наприклад, Світового банку, які прагнуть пом’якшити 

проблему бідності в країнах, що розвиваються [19, с. 47]. 

У 1995 р. ООН наголошувала на необхідності соціального розвитку бідних країн і 

покращення статусу жінок. Тоді ж Комісія з питань глобального управління представила 

аналітичну доповідь з прогнозами на майбутнє світу. Така зацікавленість – не лише 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

126 

людське співчуття, а й прагнення багатих країн захистити власні інтереси. Втім, очевидні 

переваги соціальних реформаторів над позиціями невтручання економістів. Загроза успіху 

соціальної демократії і соціально орієнтованої ринкової економіки ЦСЄ від світової 

економічної конкуренції та міграції, зумовила появу глобального реформізму. Тут є логіка 

розуміння і сприйняття, адже просто благодійництво як засіб пом’якшення проблем 

бідності й голоду в світі могло б породити практику систематичного втручання в ці 

проблеми на міжнаціональному та міжурядовому рівнях. 

Головною рисою взаємин країн ЦСЄ з міжнародними інститутами у сфері регулювання 

доходів став потужний опір вимогам МОП і бажанню СБ надати грошову позику на 

підтримку реформи у цій сфері. Опір чинили профспілки, які не втратили сили і ввели 

своєрідний механізм прийняття рішень і надання консультацій, щоб не лише зашкодити 

загальному політичному тиску СБ, а й обирати на свій розсуд фінансованих СБ 

консультантів для їх співпраці з урядами країн ЦСЄ. Так, у Республіці Болгарія (РБ) опір 

вели реформатори Союзу демократичних сил (СДС) і уряду соціалістів (колишніх 

комуністів), що діяв з 1994 р. Втім, економічна криза 1996 р. у РБ змусила уряд БСП піти 

назустріч вимогам СБ, який вимагав реформ системи соціального захисту, як невід’ємної 

умови надання кредиту на структурне регулювання. Згодом виявилося, що РБ не здатна їх 

виконати і опозиційні сили закликали у 1997 р. до позачергових виборів. Невдачі у 

внутрішній політиці, повільний розвиток реформ позбавили БСП підтримки електорату і 

привели до поразки на виборах.  

Інакше складалися відносини держав ЦСЄ з МОП. Ця авторитетна організація заповзято 

наполягала на тому, щоб вони не змінили курсу на побудову надійної системи соціального 

забезпечення. В її основі лежав принцип страхування та мінімальної соціальної допомоги, 

забезпеченої системою оподаткування. Важливу роль тут також відіграли ЄС (у сфері 

колективного договору), Рада Європи (у справах Соціальної хартії) тощо. 

Показовим є приклад Болгарії, однієї з найбідніших і пасивних держав регіону, хоч вона, 

на відміну від інших соцкраїн, завжди тісніше взаємодіяла з СРСР. У 70-80 рр. ХХ ст. її 

традиційні політичні й економічні зв’язки з СРСР гальмували, зупиняли будь-які прояви 

невдоволення комуністичним режимом і тому в Болгарії не було досвіду боротьби з ним. 

Один із лідерів опозиції, згодом президент РБ Ж. Желев писав, що «у 1953 р. німці провели 

робітничі страйки в кількох містах. У 1956 р. угорці підняли велике народне повстання 

проти сталінського режиму Ракоші. Потоплене в крові радянськими окупаційними 

військами, воно стало символом боротьби східноєвропейських народів проти комуністичної 

системи. Чехи і словаки в 1968 р. проголосили свою «празьку весну», яку дуже швидко 

опалило морозом Варшавського договору. Поляки багаторазово бунтували всі ці роки 

(1953, 1956, 1970), а в 1980 р. створили незалежну профспілку «Солідарність». Навіть 

росіяни – в центрі тоталітарної імперії – знаходили сміливість, хоч і без всякої надії, але 

бунтувати. І лише у нас нічого не відбувалося – жодного повстання, жодного заколоту, 

жодного бунту, жодного політичного страйку чи студентської демонстрації. За ці роки по 

Європі не раз прокочувалися хвилі студентських рухів, але вони завжди зупинялися, 

досягнувши меж нашої країни» [3, c. 327].  

До певної міри це пояснює «болгарський феномен», коли в результаті перших 

демократичних виборів у червні 1990 р. до влади знову прийшли екс-комуністи, змінивши 

назву своєї партії на соціалістичну. На виборах у жовтні 1991 р. незначною більшістю їх 

відтіснив СДС. Для перемоги на виборах СДС створив асоціацію з Рухом за права і свободи 

(РПС) – організацією турецької етнічної меншини. Але в 1992 р. через протиріччя в аграрній 

політиці асоціація розпалася. В РБ цього періоду часто змінювались урядові кабінети. У 

короткі періоди прем’єр-міністрами були А. Луканов, Д. Попов і Ф. Дімітров, після поразки його 

уряду впродовж двох місяців РБ була у політичній невизначеності і маневруванні [5, с. 41]. 

Потім прем’єр Л. Беров, 68-річний депутат, обіцяв вивести країну з «кризи конфронтації», 

утворити «уряд національної відповідальності» чи «уряд експертів». Бажаного досягнути не 

вдалося, адже Кабінет був такий слабкий, що здійснити поставлені завдання не зміг.  



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

127 

Болгари вважають, що єдиним «досягненням» уряду Л. Берова була «прихована 

приватизація» більшої частини економіки. У тіньових приватних, громадських і 

економічних секторах діяли промислові конгломерати: «Трон», «Мультігруп», «Оріон» та 

ін. Багато виробничих активів економіки перейшли у приватне володіння, а до державних – 

непродуктивні і заборговані. РБ часто надавала субсидії новим приватним підприємствам. 

Наступниця Л. Берова на посаді в уряді, Р. Інджова назвала його адміністрацію «урядом 

«Мультігрупи», представникам якого дали доступ до найвищого рівня державної влади [6, 

с. 37]. Уряд Р. Інджової пішов у відставку напередодні виборів 1994 р. На них перемогла 

при беззаперечній абсолютній більшості БСП [6, с. 39]. 

БСП завжди ратувала за поступовий перехід до ринку, а СДС вимагав шокової терапії. 

Різниця влади опозиційних сил – незначна, тому що система трипартизму, в якій права мали і 

Конфедерація незалежних профспілок (реформовані старі профспілки), і Подкрепа (нові 

профспілки), давала постійну підтримку всім урядам, компенсації й захист робітників від 

соціальних втрат трансформації. Так, в 1990 р. для соціального захисту населення від росту 

інфляції, зафіксували компенсацію на рівні 70% підвищення цін для всіх видів зарплат і 

соціальних виплат; ввели систему виплат по безробіттю залежно від зарплати: за перший 

місяць виплата становила 100% попередньої зарплати, а в наступні півроку – 50% [8]. Це був 

дуже високий рівень пільгових виплат і компенсацій. Разом із припиненням торгівлі з країнами 

РЕВ, через її крах, та наступним фінансовим потрясінням у зв’язку з війною в Югославії, він 

призвів до значної інфляції і фактичного зниження життєвого рівня майже на 30% [9]. 

Зазвичай у такій ситуації МВФ відмовлявся підписати кредитні договори і вимагав від 

кожного уряду оперативного проведення реформ. Взаємини з МВФ зовсім зіпсувалися в 1990 

р., коли БСП припинила виплати закордонних валютних боргів. На той час зовнішня 

заборгованість Болгарії складала $ 9,9 млрд – майже 100% ВВП, чи 200% об’єму річного 

експорту [7, с. 97]. Однак уряд продовжував спроби і одержав позику МВФ у 1991 р., за умови 

відміни контролю цін на продукти й послуги. У 1992 р. МВФ оскаржив високий рівень 

компенсацій, передбачених соціальними договорами і затримав наступний транш. Уряд 

намагався домовитися з профспілками, але переговори зайшли в тупик у 1993 р. після страйку. 

Міністр праці і соціальних справ Є. Матінчев пропонував компенсацію у розмірі 28%, але 

профспілки не погодилися. До 1995 р. не було погроз від профспілок, що уможливило укласти 

нову угоду на позику в квітні 1994 р. РБ одержала $ 421 млн, за умови, що знизить дефіцит 

бюджету до 6,2% від ВВП і активізує структурні реформи. Отже, умови МВФ мали бюджетні 

обмеження, в межах яких йшов розвиток соціальної політики. 

Консультації ж СБ і його позики, ґрунтувалися на вимогах структурного регулювання і 

безпосередньо визначали кожний конкретний крок у сфері регулювання доходів. СБ теж 

зіткнувся з небажанням вести справи, як і МВФ. І тут відчувався вплив профспілок РБ. 

Експерти припускають, що взаємини з СБ не склалися через Л. Фокс, експерта з соціальної 

безпеки і ринку праці, яка супроводжувала першу місію СБ до РБ. Вона виражала ідеї 

ортодоксального крила ліберальних ідеологів вільного ринку в ЦСЄ і спеціалістів з 

людських ресурсів. Л. Фокс писала, що «болгарська система [соціального страхування і 

соціального забезпечення] далека від мети... від прозорого бачення, як кошти збираються і 

як вони розподіляються... Звітність слабка, можливості для зловживань великі» [16, c.13]. 

Оцінюючи дії політичних сил, зокрема угоду про компенсаційні заходи між БСП і 

профспілками, вона вказала, що «уряд повинен вести політику надання поточних пільг, 

здійснюючи реальні зменшення там, де можливо. Курс на зменшення короткотермінових 

пільг означає: залишити чинні номінальні ставки допомоги сім’ї, зменшити допомогу по 

безробіттю до однакового загального рівня, зробити перший день хвороби робітника 

неоплачуваним» [16, с. 14]. Л.Фокс наполягала на підвищенні межі пенсійного віку, «щоб 

зменшити залежність населення від державної пенсійної програми» і розвитку приватної 

пенсійної альтернативи [17; с. 22]. 

Угода з СБ про позику на структурне регулювання підписали у 1991 р. А передачу 

другого траншу в сумі $ 100 млн зумовили рядом вимог щодо соціальної політики. Так, 11 
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умова вказувала, що «до середини березня 1992 р. слід вжити заходів: використати технічну 

допомогу для перегляду пенсій і соціальних виплат; узгодити з СБ проект системи 

соціального захисту і обмежити передчасний вихід на пенсію; іноземні консультанти мають 

допомогти скласти проект закону про забезпечення допомоги по хворобі та визначити 

процедури встановлення межі бідності» [10, с. 31-34]. 

Вимога СБ про надання Міністерством праці й соціальних справ координованого звіту 

про всі заходи в регулюванні доходів за участю іноземних консультантів не виконувалася. 

Міністерство мало ряд відділів (зайнятість, пенсії, соціальна допомога тощо), якими 

керували заступники міністра. Вони не дозволяли втручання у свої справи і не бажали 

давати будь-яких звітів. Таку ж невблаганну опозицію займав К.Петков, президент 

Конфедерації незалежних профспілок (КНП). Фокс все ж зуміла домовитися з Петковим, 

що гарвардських консультантів замінить група болгарських експертів за участю Д.Мінева, 

яка підготує звіт. Документ Д.Мінева про пенсії свідчив про відверту підтримку ідеології 

СБ, яка суперечила ідеології МОП [9]. Г.Сотірова, представник резидентної місії СБ у РБ, 

вказуючи на таке дворушництво в інтерв’ю у 1995 р., визнала, що СБ не має можливості 

діяти вільно і, що «ми можемо робити тільки те, що хоче уряд» [11, с. 12].  

СБ запропонував окремі позики відділам міністерства, але ті відмовились. Погодилася на 

позику лише заступник міністра з соціальної опіки та соціальної допомоги М.Маналова. 

Вигода була очевидною: через усі позиції СБ червоною ниткою йшла ідея, що система 

забезпечення бідних вимагає вливання більшої кількості грошей. Відділ набирав ваги. 

Міністерство використало позику СБ, щоб переконатися, що порада про подальший 

розвиток соціальної допомоги – європейська традиція. З трьох пропозицій: Ради 

Великобританії, Віденського центру ООН та університету Лахті (Фінляндія), Міністерство 

обрало Контракт університету і в 1994-1995 рр. фіни давали поради щодо зміцнення 

системи соціальної допомоги у РБ [12, с. 136].  

Інтерес СБ до прискорення реформи державної системи соціального забезпечення, 

встановлення гарантованих фондами пенсій і системи виплат по хворобі, до пріоритетної 

розробки закону про систему соціального захисту виник після публікації «Білого 

документа». СБ звернув увагу на Європейську групу соціальної допомоги і на проект 

болгар з проблем соціального захисту –«Білий документ» [2, с. 232]. Банк спеціально 

запросив до співпраці І.Томеса – старшого політичного радника Міністерства. І.Томес 

звітував про хід роботи в грудні 1994 та в лютому 1995 рр. і користувався звітами як 

нагодою для пропаганди політики СБ та схвальних коментарів. Особливо це було 

помітним, коли під постійним натиском МВФ і СБ та наполяганнями болгарських 

консультантів, що зміни необхідні, Міністерство почало «правішати». Так, у звіті він писав: 

«справді дуже доброю є ідея виключення окремих категорій працюючих із загальної 

системи як переважаючих у схемі обов’язкового соціального страхування і введення 

натомість допоміжних пенсійних фондів з приватним фінансуванням» [18, с. 27]. Втім, 

лише фіни відійшли від обраного шляху, І.Томес відразу ж зауважив, що «рекомендація 

зробити соціальну допомогу особистим, а не сімейним правом... уже виявила свою 

небезпечність у багатьох країнах перехідної економіки», розкритикував пропозицію 

зберегти загальні дитячі пільги і розширити страхові виплати по безробіттю [18, c.30-31]. 

На відміну від СБ, болгари сприйняли МОП значно краще. У 1993 р. уряд попросив 

МОП дати оцінку першому проекту «Білого документа» з проблем соціальної безпеки, який 

щойно склали болгарські спеціалісти. МОП прийняла це запрошення, приславши групу 

високого рівня, до якої ввійшли працівники Женевського відділу соціальної безпеки і 

ЦСЄГ з Будапешта. Керував групою М.Сікон. Фінансування місії МОП забезпечила 

Програма розвитку ООН (ЮНДП). МОП здійснила змістовний огляд ситуації в РБ у звіті 

«Болгарська проблема: реформування ринку праці і соціальної політики», який на 

противагу поглядам СБ, вказував, що «соціальна безпека є засобом зміцнення соціальної 

солідарності, оскільки особистому ризикові протиставляє колективну безпеку, [і тому] її 

розвитком повинна керувати тристороння рада» [20, с. 212-213]. 
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Цікавими, на наш погляд, є порівняння і контраст між коментарями МОП [14, с. 433] 

щодо «Білого документа» і розвитку системи соціальної безпеки РБ і коментарями СБ [13, 

с. 115] майже в той же час. Дві організації по-різному оцінюють гостроту фінансової 

фіскальної кризи, яка очікує уряд і дають зовсім несхожі детальні політичні рекомендації. 

Проте є дещо в них і спільне. Обидва звіти пропонують сценарії майбутніх подій. Сценарій 

СБ припускає стабільний статус без будь-яких змін у політиці перерозподілу доходів, з 

незмінною межею пенсійного віку і постійною швидкістю заміщення, з рівномірним 

зниженням формального показника зайнятості, а значить, і зниженням бази оподаткування. 

У проекті МОП були значні скорочення пільг, щоб захистити бідних: підвищення 

пенсійного віку до 65 років, скорочення виплат на дітей для половини населення, 

зменшення швидкості заміщення для всіх пільг на 25%, але з подвоєнням наявної кількості 

соціальної допомоги. Перший сценарій «приведе економіку до фіскальної загрози. Податки 

до 50% на фонд заробітної плати дадуть негативний результат... і вся система повільно й 

важко сповзатиме в дефіцит... [що вимагатиме] до 15% ВВП» [21, c. 70-71]. За другим 

сценарієм цей показник знижується до 8,7% ВВП. 

За сценарієм МОП, кількість пенсіонерів зросте на 5%, безробіття – на 47%, кількість тих, 

що не досягли працездатного віку, зменшиться на 25%, а швидкість заміщення залишиться 

незмінною. За сценарієм СБ розвиток такий же, а швидкість заміщення пенсій, виплат по 

безробіттю, соціальної допомоги та компенсації двох останніх – зростуть на 50%. За сценарієм 

МОП, на противагу СБ, робиться висновок, що «витрати на сучасну структуру соціальної 

безпеки економіка може витримати» [20, c. 43]. Частка ВВП (за виключенням охорони 

здоров’я, як і для СБ) складає майже 16%. Якщо ж політика радикально поліпшиться, вказують 

автори, то «загальні відносні витрати на допомогу все ж не перевищать чинного середнього 

рівня по ЄС». Оцінка ВВП складає приблизно 21%. Проте відзначається, що в такому випадку 

неминучі великі податки на фонд заробітної плати, але це прийнятне, оскільки частка ВВП, яка 

йде на заробітну плату, в РБ невелика. Як і СБ, МОП робить висновок, «що слід уникати 

зайвих стимулів до переходу ринку праці на неформальні рейки... це потребує ретельного 

аналізу шляхів фінансування соціальної безпеки» [19, c. 45]. 

Висновки. У посткомуністичний період міжнародні організації проявляли посилений 

інтерес до розвитку всіх сфер життєдіяльності держав ЦСЄ. Особливу зацікавленість у них 

викликала і соціальна політика цих держав, що продемонстровано на прикладах розвитку 

взаємовідносин світових організацій з урядовими структурами країн ЦСЄ. Міжнародні 

організації по-різному оцінювали реальний стан справ у сфері соціальної політики держав 

ЦСЄ і, відповідно до свого бачення ситуації, давали рекомендації щодо її покращення та 

прогнози подальшого розвитку. Не у всіх державах населення схвально ставилося до 

втручання МВФ, СБ та МОП. Часто виникали суперечливі ситуації, особливо щодо 

підвищення пенсійного віку, підвищення оплати комунальних послуг, зниження державних 

пільг та соціальної підтримки певних категорій громадян. 

Певна неузгодженість існувала і в діях самих міжнародних організацій. Так, у сценаріях 

СБ і МОП щодо РБ, прогнози на майбутнє мають розбіжності зумовлені різними 

економічними припущеннями. Водночас дійсна відмінність між ними носить ідеологічний 

характер. Те, що СБ розглядає як фіскальне лихо – витрату 15% ВВП на заміщення доходів, 

МОП вважає прийнятним. Там, де СБ бачить лише можливість скорочень, МОП знаходить 

можливість для поліпшення. Між СБ та МОП існує згода щодо спрямованості «Білого 

документа». Ці інституції вважають, що він надто вузько зосереджений на страхових 

пільгах, а стосовно пенсійного віку – в тому, що підвищення межі неминуче. Різка 

розбіжність є в питаннях чи слід найперше підтримувати мінімальні пенсії, чи всім пенсіям, 

чи повинні пільги сім’ям встановлюватись по перевірці засобів, чи без неї. 
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Transformation of social policy of CEE countries and global international institutions 
 

The author argues, that in post-communist period international organizations showed strong 

interest to the development of all spheres of CEE countries. Particular interest in them aroused 

social policy, that confirming examples of relationships with global organizations and government 

agencies in CEE countries. International organizations differently evaluated the real situation in 

the field of social policy in CEE and according to his vision, give recommendations for its 

improvement and development forecasts. Not all countries population approvingly referred to the 

intervention of the IMF, World Bank and the International Labour Organisation. Often there were 

conflicting situation, particularly with regard to increasing the retirement age, enhancement 

utilities, reduction of public benefits and social support specific categories. Some inconsistencies 

exist in the actions of most international organizations. 

Keywords: social policy, CEE states, the International Monetary Fund, the World Bank, the 

International Labor Organization. 

 

http://www.webdate.bg/
http://www.mbmd/


Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

131 

Ирина Бутырская 

Трансформация социальной политики государств ЦВЕ  

и глобальные международные институты 

 

Автор доказывает, что в посткоммунистический период международные организации 

проявляли усиленный интерес к развитию всех сфер жизнедеятельности государств ЦВЕ. 

Особый интерес у них вызывала и социальная политика, что подтверждают примеры развития 

взаимоотношений мировых организаций со структурами правительств стран ЦВЕ. 

Международные организации по-разному оценивали реальное положение дел в сфере социальной 

политики государств ЦВЕ и, согласно своему видению ситуации, давали рекомендации по ее 

улучшению и прогнозы дальнейшего развития. Не во всех государствах население одобрительно 

относилось к вмешательства МВФ, Всемирного Банка и Международной Организации Труда. 

Часто возникали спорные ситуации, особенно по вопросам повышения пенсионного возраста, 

повышения оплаты коммунальных услуг, снижения государственных льгот и социальной 

поддержки определенных категорий граждан. Определенная несогласованность существовала 

и в действиях самих международных организаций. 

Ключевые слова: социальная политика, государства ЦВЕ, Международный Валютный 

Фонд, Всемирный Банк, Международная Организация Труда. 
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СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

РЕЛІГІЙНОЇ МЕРЕЖІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

У статті досліджується релігійна мережа Чернівецької області в її інституціонально-

конфесійних вимірах та матеріальному забезпеченні духовних потреб населення регіону. 

Аналізується стан та основні тенденції змін у релігійному просторі, визначається 

специфіка функціонування релігійної конфесійної мережі, проводиться її кореляція із 

загальноукраїнською. Робляться прогнози щодо можливих змін та тенденцій розвитку 

релігійного середовища Буковини. 

Ключові слова: релігійна мережа, громада, церква, деномінації, культові споруди, 

релігійні організації, релігійний простір, синкретизм, універсальність. 

 

Вступ. Культура, звичаї, традиції та менталітет, які складають духовний грунт 

традиційного етносу будь-якого регіону, будуються на підставі значимих для країни 

архетипів. Важливим історичним архетипом для України є релігія в її різноманітних течіях 

та напрямах і яка виконує в суспільстві ряд таких значимих соціальних функцій як 

комунікативна, регулятивна, інтегративна та легітимізуюча. Оскільки до того ж релігія та 

церква, духовенство у країні мають найвищий рівень довіри, дуже важливо знати, які зміни 

відбуваються в релігійному середовищі, наскільки воно відповідає нагальним проблемам 

суспільства. Саме це робить розглядувану проблему актуальною для дослідження. 

Метою нашої роботи постає аналіз релігійної мережі Чернівецької області в її 

інституціонально-конфесійних вимірах у контексті демократичних змін, які відбуваються у 

суспільному просторі. 

До основних завдань дослідження можна віднести наступне: 

1. Аналіз релігійної мережі в її диверсифікаційних змінах. 

2. Визначення соціально-культурних та політичних факторів, що впливають на зміни в 

релігійному просторі. 

3. Проведення кореляції мережевих регіональних показників із загальноукраїнськими. 

4. Прогнозування основних тенденцій змін, які можуть відбуватися у релігійно-

конфесіональному середовищі. 

Рівень дослідження. Вивченням стану та диверсифікацій у релігійному просторі в 

Україні та в регіонах займалися А.Колодний, Л.Филипович, В.Єленський, Л.Шангіна, 

Н.Дудар, М.Новиченко, Н.Гаврілова, О.Кисельов та ін.  

Постановка проблеми. Чернівецька область є своєрідним регіоном, в якому переплелися як 

соціокультурні, так і політичні фактори, що впливають як на систему відносин, так і 

життєдіяльність краю. Прикордонний характер області породжує своєрідні вектори впливу 

сусідніх країн (Румунія, Молдова) та закордонних релігійних центрів як на політичне, так і 

конфесійне життя регіону, що також кардинально впливає на ідентифікаційні функції етнічної 

культури. У результаті глобалізаційних процесів та інкультурації серйозним змінам піддається 

регіональний релігійний простір. Результатом цього постала своєрідна строката віросповідна 

палітра буковинської релігійної мережі та релігійності, яка у певній мірі відображає ті загальні 

закономірності та тенденції, які характерні для релігійного простору всієї України. 

Найменша в Україні за територією – 8,1 тис. км
2 

(1,3% від всієї площі), при чисельності 

населення 904 тис. осіб понад 80 національностей, вона в 417 населених пунктах нараховує 

1181 релігійну організацію (1133 релігійні громади), які належать до 29 віросповідань, 

напрямів і течій. В середньому на один населений пункт припадає 2,8 релігійних організацій 
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при щільності 1,3 релігійних організацій (кількість релігійних організацій на 1 тис. населення). 

Заважимо, що у 2013 році було 1174 релігійних організації (1126 громад) 28 віросповідань. 

Зростання таким чином склало 7 релігійних організацій, 7 релігійних громад та 1 напрямок. 

Для порівняння зазначимо, що в Україні на цей період було 36800 релігійних організацій 

(35113 громад) 120 віросповідних напрямів. Кількість релігійних організацій краю відносно 

всеукраїнських показників складає 3,2%, а кількість напрямів – 24,2% [1, с.51; 2, с.43; 8]. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи динаміку змін релігійної мережі за попередні 

роки, доцільно підкреслити, що вона мала латентне існування при невеликому зростанні: 

2008 р. – 19 релігійних організацій, 2009 – 8, 2010 – 26, 2011 – 17, в 2012 – 17 організацій.  

Латентний характер функціонування релігійної мережі Буковини свідчить про її певну 

насиченість. Однак, якщо ж порівняти сучасну релігійну мережу з 2000 р., коли діяло 1048 

зареєстрованих громад, то вона зросла на 133 одиниці або на 11,26% [2, с. 44; 6, с.68; 8]. 

Згідно з прогнозами, у подальшому очікується також відносно невелике (до 2%) зростання 

кількості релігійних громад, що корелюється із загальноукраїнськими показниками [3, с. 45, 46; 8]. 

Дані показники свідчать про високу розвинутість релігійної мережі, яка постійно 

знаходиться у стані диверсифікації, щоправда, латентного характеру. 

Специфікою релігійного життя та функціонування релігійної мережі є те, що сьогодні 

відбуваються серйозні впливи на 110 румуномовних православних громад (27% від 

загальної кількості) з метою їх переходу під юрисдикцію Румунської Православної Церкви 

або ж створення у м.Чернівцях Румунського вікаріатства. 

Значний вплив релігійні центри Румунії мають і на румуномовні громади протестантського 

віросповідання. Серед таких 32 (19,2%) із 167 діючих обласного об’єднання ЄХБ, 39 (37,1%) із 

109 об’єднання ХВЄП, 14 (11,8%) з діючих 118 громад адвентистського спрямування та 11 

релігійних організацій Руської Православної Старообрядницької Церкви [8]. 

Моніторинг релігійності України та краю свідчить, що вона є достатньо високою. 

Наприклад, дослідження проведені соціологічною службою Центру Разумкова в 2000, 2010 

та в 2013 рр. показали, що самовизначення громадян України в параметрах релігійної віри 

постійно змінюється. Якщо в 2000 р. 58% громадян заявляло про свою релігійну 

приналежність, то в 2010 р. таких було вже 71% [12, с. 37]. Щоправда, в 2013 р. ці 

декларації становили вже 67%. Регіональна релігійність є дещо вищою, швидше за все її 

слід віднести до рівня релігійності, яку виявляють жителі Заходу країни – 86% [10, с.15]. 

Специфікою регіональної релігійності є й те, що вона, на відміну від галичанської, тяжіє 

до постмодерного типу, що, на думку В.Єленського передбачає конструювання та 

реконструювання позацерковних «дифузних» виявів релігії, де вигадливо поєднуються 

елементи громадянської релігії з християнськими віруваннями, а також набори цінностей, 

символів, звичаїв і поведінкових нормативів [15]. 

У певній мірі можна говорити про позаконфесійну, неінституційну релігійність, у яку 

занурюється населення. Як про це говорить В.Єленський, це масштабні вияви релігійності, 

суголосні сучасній індивідуалістичній культурі, тобто релігійності, яка фокусується більше 

на персональних запитах, ніж на пасивному використанні ритуалів та повторюванні вслід за 

церквою ортодоксальних істин [5, с.166]. Можна вести мову і про такий характер 

релігійності, притаманний регіональній, як «розмитість», коли релігія в одних ситуаціях 

актуалізується, а в інших – відходить на задній план [5, с.467]. 

З чим можна пов’язувати самозаглиблення населення, і в більшій мірі молоді, у позацерковну 

релігійність? Для цього, як свідчить дослідження, є багато факторів. По-перше, модерна, 

неінституйована релігійність – це пошук духовності, прагнення знайти стійку систему цінностей, 

бажання отримати психологічну та моральну підтримку обґрунтування життя [15]. 

Для регіону, як і для України, характерною є невідповідність між релігійними віруваннями, 

потребою людей у духовному досвіді і переживаннях з одного боку, та швидким падінням 

відвідуваності храмів і звуженням форм релігійних практик в інституціолізованій релігійній 

діяльності, з іншого. Науковцями такий стан релігійності називається «вірою без 

приналежності» [5, с.168]. Специфічним для української релігійності є й те, що притаманне 
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західній цивілізації – повага до віри та Церкви, маніфестація через релігію ідентичності, але не 

включення в релігійну інституційну сферу, що означується як «віра без приналежності». Це ще 

можна назвати релігією меншості «від імені більшості», тобто ситуацією, коли релігійність 

маніфестує активна меншість, а більшість не просто ставиться до цього з розумінням, а й 

виразно підтримує те, що робить меншість (відзначає релігійні свята, виконує обряди, живе 

згідно традицій), але не інституціоналізується [5, с.172]. Можна говорити про ще й такий 

парадокс релігійності як «нелінійність релігійної поведінки». Тобто, коли людина, визнаючи 

значимість релігійних приписів та цінностей, не завжди їм слідує. Про розмитість та 

позацерковний характер релігійності свідчить і те, що лише трохи більше 70% опитаних мають 

«тісні» і «дуже тісні» зв’язки з Церквою [5, с.467, 769]. 

На сьогоднішній час релігійна структура краю включає 12 управлінь та об’єднань, 1181 

релігійну організацію (1133 релігійні громади), які належать до 29 напрямків та течій; 21 

монастир, 7 місій та 8 духовних навчальних закладів. При громадах працювало 425 

суботніх та недільних шкіл. Станом на початок 2014 р. 115 (10,1%) громад діяло без 

реєстрації. Нагадаємо, що в 1999 р. таких було 179, зменшення за цей період склало 64 

одиниці або 55,6%, що говорить про широку демократизацію суспільства. 

Зауважимо, що більшість незареєстрованих громад відносяться до Свідків Єгови, АСД 

Реформаційного Руху, ряд громад колишньої Ради Церков ЄХБ [3, с.44; 8]. 

Релігійна мережа Чернівецької області має достатню матеріальну базу для задоволення 

духовних потреб населення. В розпорядженні релігійних організацій знаходиться 972 

культові споруди (82% забезпеченості), які обслуговує 1866 церковнослужителів (99,2% 

забезпеченості). Порівняно з минулим роком кількість культових споруд збільшилась на 36 

одиниць (3,7%), а священиків лише на 3 особи. Слушно зауважимо, що в 2012 р. 

забезпеченість культовими спорудами в Україні склала 67,1% [1, с.52]. 

Найвищий рівень забезпеченості культовими спорудами має УПЦ (98%), яка на Буковині 

займає домінуючі позиції. Дещо гірші показники в інших традиційних для краю конфесіях: 

в РКЦ – 72,7%, УГКЦ – 65%, в УПЦ КП – 55%. Різний рівень забезпеченості релігійних 

організацій молитовними будинками в протестантизмі: АСД – 100%, ХВЄП – 86%, ЄХБ – 

75%, Свідки Єгови – 56%. Характерно, що матеріальна база культової практики 

покращилася за рахунок введення в експлуатацію нових храмів. Так, протягом 1992-2013 

років додатково введено в експлуатацію 389 культових будівель [8]. 

Загалом до основних тенденцій релігійної мережі області можна віднести те, що через 

зміну демографічного складу та урбанізацію соціальної структури вичерпуються 

можливості для подальшого зростання кількості релігійних організацій, як і їх напрямів. 

Можна також відмітити завершення періоду інтенсивного розвитку мережі протестантських 

деномінацій. Особливо не впливають на розвиток мережі релігійних новоутворень 

глобалізаційні процеси та акультурація, які швидше за все перебувають у стані переходу від 

латентної форми існування – до скорочення як напрямків, так і їх чисельності. 

Аналіз релігійно-конфесійної мережі області свідчить, що левову частину – 631 релігійну 

організацію або 53,4% складають православні парафії. Цей напрямок також є першим за 

авторитетом і рівнем впливу на населення. Якщо ж порівняти з минулим роком, то 

зростання в цьому напрямі склало лише 4 одиниці (було 627 релігійних організацій). Що ж 

до частки Православ’я в загальній кількості організацій, то цей показник вищий від 

загальноукраїнського (52,2%) на 1,2% [3, с.47]. 

Сьогодні Православ’я представлено на Буковині трьома напрямками: УПЦ, УП КП, УАПЦ, 

які включають 4-и єпархіальних управління (1– УПЦ, 2 – УПЦ КП, 1 – УАПЦ), 607 громад, 18 

монастирів і 1 місію. Зазначені цифри свідчать, що православне віросповідання не може 

претендувати на домінантні позиції в області, оскільки 46,6% релігійних організацій відносять 

до інших конфесійних напрямків. До того ж, відсотковий показник кількості 

священнослужителів краю, що належать до Православ’я, становить лише 31,7% від загальної 

кількості священнослужителів краю і значно поступається протестантським деномінаціям. 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

135 

Слабо розвинутою у Православ’ї є і структура недільних шкіл, яка нараховує 57 одиниць 

(40 в УПЦ та 17 в УПЦ КП). Слушним буде зауважити, що цей показник не змінюється уже 

протягом декількох років [2, с.48; 3, с.49; 8]. 

Найбільш потужним православним напрямом у Чернівецькій області тривалий час 

залишається Українська Православна Церква (УПЦ МП). Хоча УПЦ не має фіксованого 

членства як у протестантизмі, за деякими підрахунками її підтримує понад 300 тис. мешканців 

краю (33% від загальної кількості населення). В структуру цього напряму входять 422 громади 

(37,2% від загальної кількості), 12 монастирів (57,1% від загальної кількості), які обслуговують 

446 священнослужителів (23,6% від загальної кількості). Для проведення богослужінь УПЦ 

використовує 426 культових споруд (43,8% від загальної кількості). 

Підготовкою та перепідготовкою кадрів в УПЦ займається приватний Чернівецький 

богословський інститут, що діє з 1999 року. Інститут є вищим навчальним закладом, 

освітня діяльність якого спрямована на підготовку фахівців із базовою вищою (бакалаврів – 

термін навчання 4 роки) та повною вищою (спеціалістів – термін навчання 6 років) 

богословською освітою. При богословському інституті діє приватна загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів та дитяча дошкільна установа «Дзвіночок». Друкованим виданням інституту є 

церковно-богословський часопис «Світильник», який виходить українською та румунською 

мовами (діє з 1999 р.). Інститут  також випускає газету «Православний світогляд».  

При цих позитивних показниках розвитку конфесії слід відмітити таку негативну 

тенденцію як руйнацію репродуктивної бази релігійності. Якщо у 2000 р., наприклад, УПЦ 

мала 101 недільну школу, то сьогодні – лише 40 (падіння склало 61 одиницю або 60,3%). 

Менш розвинутою є мережа Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ 

КП), що структурно поділяється на два єпархіальних управління: Чернівецьке та Кіцманське, які 

у своєму складі мають 175 релігійних організацій, в тому числі 168 громад (14,7% від загальної 

кількості), 96 культових будівель (55% від потреби). Релігійні громади обслуговує 139 

церковнослужителів (7,4% від загальної кількості). При громадах діє 17 недільних шкіл. Цю 

православну спільноту в області підтримує понад 40 тис. парафіян (4,3% населення). 

Підготовкою кадрів священнослужителів для цього напряму займається Богословське 

відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному 

факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, яке є 

історичним спадкоємцем Греко-православного теологічного факультету, який разом із 

філософським і юридичним факультетом стали першими у заснованому згідно з Високою 

ухвалою австрійського імператора Франца Йозефа від 4 жовтня 1875 року університетом у 

Чернівцях. Зауважимо, що єдиний в Україні богословський структурний підрозділ у складі 

філософсько-теологічного факультету функціонує з 1993 року. За це й час було зроблено 15 

випусків. Сьогодні на богословському відділенні навчається 67 студентів, з яких 5 чоловік 

перебуває в сані. Богословське відділення видає збірник наукових праць «богословський 

вісник» (видруковано 9 чисел). 

Нагадаємо, що в 2000 р. конфесія в свою структуру включала 119 громад (зростання на 49 

одиниць або на 29,1%), які обслуговувало 59 священиків (зростання на 80 осіб або на 57,5%). 

У латентному стані залишається мережа Української Автокефальної Православної 

Церкви (УАПЦ, яка, як і в попередні роки, має 1 єпархіальне управління та 9 

зареєстрованих громад). Структурованої мережі цей напрямок поки-що не має, перша 

незареєстрована громада з’явилася в 2004 р. [2, с.47; 3, с.48-50; 8]. 

Малочисельною в православному середовищі залишається Руська Православна Церква 

Білокриницької згоди, яка представлена, як і в минулому році, 9 громадами (1,9% від 

кількості православних громад), 2 монастирями (2 ченці) та 2 церковнослужителями, з яких 

1 – іноземець [3, с.50]. 

Католицизм на Буковині представлено 2-ма напрямами: Римо-Католицькою Церквою 

(РКЦ) та Українською Греко-Католицькою Церквою (УГКЦ), домінуючі позиції серед яких 

протягом багатьох років займає перша. 
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Римо-Католицька Церква, яка за кількісними показниками в області займає п’яте місце, 

представлена деканатом, в структуру якого входять 33 релігійних організації (30 громад або 

2,3% від загальної кількості), 3 монастирі, 24 культові споруди (2,5% від загальної 

кількості), які обслуговують 8 церковнослужителів (26,7% забезпеченості), які всі є 

іноземцями. Громада м. Чернівці видає парафіяльну газету комп’ютерною версткою, яка в 

основному виходить на великі свята. 

Зауважимо, що динаміка розвитку цієї конфесії, що є Церквою польської меншини, 

досить невисока. Починаючи з 2000 р., вона зросла лише на 4 одиниці (було 26), або на 

13,3%. Всі парафії РКЦ підпорядковані Львівській архідієцезії [3, с.53]. 

УГКЦ в області менш чисельна – 25 громад (як і в минулому році). Щоправда, в неї дещо 

краще динаміка розвитку ніж у РКЦ, оскільки порівняно з 2000 р. вона зросла на 8 громад 

або на 32% (було 17 громад). Релігійні потреби вірян задовольняють 16 культових споруд 

(64% забезпеченості) та 15 церковнослужителів (60% забезпеченості). При Церкві діє лише 

одна недільна школа (в 2000 р. їх було 2). Порівняно з минулим роком в мережі конфесії не 

відбулося жодних змін, що свідчить про те, що Католицизм на Буковині в його східному 

варіанті носить латентну форму існування. 

Релігійні громади УГКЦ Чернівецької області входять до складу Коломийсько-

Чернівецької єпархії, яка є складовою Івано-Франківської митрополії, утвореної в 2011 р. 

[3, с.53-54; 8]. 

Достатньо динамічно розвиваються в краї, як і в Україні, протестантські деномінації, які 

представлені 1 Центром Церкви Адвентистів Сьомого Дня Реформаційного Руху (АСД РР); 

6-ма Обласними Об’єднаннями Євангельських Християн Баптистів (ЄХБ), Християн Віри 

Євангельської П’ятидесятників (ХВЄП); Духовним Управлінням Об’єднань Церков 

Євангельських Християн Чернівецької області, Об’єднанням Української Церкви Повного 

Євангелія, Чернівецьким Обласним Центром Об’єднаної Церкви Християн Віри 

Євангельської, буковинською Конференцією Церкви АСД. 

Протестантські віросповідання нараховують 467 (41,2% від загальної кількості) 

зареєстрованих релігійних громад і 108 таких, що діють без реєстрації. Провідні 

протестантські церкви мають необхідні управлінські структури, 8 навчальних духовних 

закладів. Порівняно з минулим роком протестантська мережа, яка представлена 16 

напрямками, зросла лише на три громади. 

Зауважимо, що в 2000 р. протестантська мережа складала 43% від загальної кількості 

релігійних громад області 10-ти напрямів. Це свідчить про такі трансформації як зменшення 

кількості на 1,8% кількості громад відносно загальної кількості, але збільшення на 6 напрямів. 

Певною мірою це може відображати процес зменшення динаміки зростання, але збільшення 

кількості напрямків за рахунок процесів автономізації та сепаратизації [2, с.47; 3, с.50-51]. 

Найбільш чисельним напрямом у протестантському середовищі є Церква Євангельських 

Християн Баптистів, яка займає друге місце за кількісними показниками після УПЦ. Структура 

цього співтовариства нараховує 186 зареєстрованих релігійних організацій, що становить 

15,8% від загальної кількості. Мережа цієї конфесії також включає 1 обласне об’єднання ЄХБ, 

якому підпорядковано 15 громад, 3 місії, 4 навчальних духовних заклади (Теологічний 

Біблійний інститут, заочний Біблійний інститут «Служіння настановленням», Чернівецький 

Біблійний інститут, Чернівецький регіональний Біблійний коледж), в яких навчається понад 1 

тис. слухачів. Громади обслуговують 372 пастори (19,9% від загальної кількості та 2,3 на 

громаду), успішно функціонує 101 недільна школа (23,8% від загальної кількості). 

До цього напряму також відносяться 10 незареєстрованих громад та 1 Духовне 

Управління Об’єднань Церков Євангельських Християн Чернівецької області. В структуру 

Об’єднання також входять 7 громад, які обслуговують 10 церковнослужителів. Без 

реєстрації діють 3 громади колишньої Ради Церков ЄХБ. 

Відзначимо, що в 2000 р. Об’єднання ЄХБ мало 148 зареєстрованих громад (зростання 

на 11 громад або на 6,9%), які обслуговувало 276 пасторів (зростання складає 96 осіб або 

25,8%), 132 недільних школи (падіння складає 31 школу або 23,5%) [2, с.48; 3, с.51; 8]. 
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Дещо менш розвинену мережу має Церква Християн Віри Євангельської – 

П’ятидесятників (ХВЄП), в структуру якої входять 118 релігійних організацій (9,9% від 

загальної кількості), одне Обласне Об’єднання, що включає 98 громад (8,6% від загальної 

кількості), місію «Євангельська вістка», 2 навчальних заклади (59 слухачів) та 70 недільних 

шкіл. Громади обслуговує 410 пасторів (22% від загальної кількості). 

Окремо діє в п’ятидесятницькій мережі Чернівецький Обласний Центр Об’єднаної 

Церкви Християн Віри Євангельської та 12 незалежних громад, що йому підпорядковані. 

Специфічною рисою функціонування цього напрямку є його висока динаміка розвитку за 

останні роки. У 2000 р., наприклад, цей напрямок мав лише 77 зареєстрованих громад (зростання 

склало 21 одиницю або 21,4%), які обслуговувало 174 пастори (зростання склало 236 осіб або 

57,6%), 39 недільних шкіл (зростання слало 31 школу або 44,3%). Останнє свідчить про те, що 

конфесія покращує в останні роки базу для репродукції релігійності [2, с.48; 3, с.51-52; 8]. 

Четверте місце за кількісним показниками у Чернівецькій області займає адвентизм, 

який складається із двох напрямків: Буковинська Конференція та Реформаційний Рух.  

Церква Адвентистів Сьомого Дня (АСД) нараховує 99 організацій, які охоплюють 

Чернівецьку, Івано-Франківську та Тернопільську області. У Чернівецькій області цей 

напрямок представлений 96 громадами (8,5% від загальної кількості), які обслуговує 238 

пасторів (12,8% від загальної кількості, 2,5 на 1 громаду). При Церкві працюють 116 

суботніх шкіл та Богословський інститут із 116 слухачами. 

Для порівняння нагадаємо, що у 2000 р. Конференція мала 87 громад (зростання склало 9 

громад або 9,4%), які обслуговувало 228 пасторів (зростання склало 10 осіб або 4,2%), 87 

суботніх шкіл (зростання 29 шкіл або 25%) [2, с.48-49; 3, с.52; 8]. 

Інша гілка – АСД Реформаційного Руху має у м. Чернівці Центр Української Уніонної 

Конференції Церкви АСД РР, який є частиною Східно-Європейського Дивізіону. В 

підпорядкуванні цієї структури знаходяться 8 зареєстрованих громад та 11 громад без 

реєстрації. Потребами віруючих опікуються 19 пасторів, діє 6 суботніх шкіл. За роки 

незалежності збудовано 5 культових приміщень, одне – орендується.  

Найменш чисельною в протестантському середовищі є Церква Свідків Єгови, яка 

нараховує 23 зареєстрованих громади (2% від загальної кількості), які обслуговує 63 

церковнослужителі (3,4% від загальної кількості). При громадах діють 40 релігійних шкіл. 

Достатньо високим є відсоток незареєстрованих організацій – 40. 

Зазначимо, що в 2000 р. деномінація мала 20 зареєстрованих (зростання склало лише 3 

одиниці або 13%) і 21 незареєстровану громаду (зростання склало 19 громад чи 47,5%). 

Таким чином, порівняно з попередніми роками кількість зареєстрованих громад 

збільшилась лише на 2 одиниці і в той же час збільшилась кількість незареєстрованих 

громад. Останнє свідчить про те, що деномінація займає поки-що не зовсім зважену 

позицію як до суспільства, так і до держави, оскільки орієнтується на есхатологічне 

майбутнє та проводить досить активну місіонерську роботу [2, с.49; 3, с.52-53; 8]. 

Представлені на мапі Буковини й релігійні організації харизматичного спрямування. До 

них відноситься Об’єднана Церква Повного Євангелія, куди входять 7 громад. Окремо 

діють12 незалежних громад цього напрямку. Релігійні потреби віруючих задовольняють 25 

церковнослужителів. 

До малочисельних в краї можна віднести громади юдейського культу, в структуру яких 

входять 9 громад, 2 монастирі (2 черниці) та 25 церковнослужителів; Церкву Ісуса Христа 

Святих Останніх Днів (мормонів), яка має 1 громаду (60 осіб). Це також 2 громади Союзу 

Церкви Божої; 1 Новоапостольської, 1 Назарян, 1 незалежна громада мусульман. 

Майже не розвиваються на Буковині східні культи орієнталістського спрямування, 

репрезентовані неоіндуїзмом та буддизмом (діють без реєстрації). Не отримали розвитку громада 

Свідомості Крішни (біля 20 осіб), Шрі Чінмоя (30 осіб), Махаріші (15 осіб), віра Багаї, які 

дислоковані у м. Чернівці. Неоязичники в краю представлені 4 громадами РУНвіри (бл. 100 осіб). 
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Без реєстрації своїх статутів під виглядом громадських організацій в обласному центрі 

функціонують прихильники Агні-Йоги, Реріха, вчення Порфірія Іванова, Церкви 

Останнього Заповіту [2, с.50; 3, с.54; 8]. 

Висновки. Аналіз релігійної мережі краю та процесів диверсифікації, які проходять в 

релігійному середовищі дозволяє зробити ряд узагальнень: 

1. Релігійна мережа Буковини є поліконфесійною і такий її стан залишиться на довгі 

роки. Вона буде розвиватися невисокими темпами і скоріше всього буде мати 

латентну форму існування (не більше 2% в рік). 

2. У релігійному середовищі краю буде формуватися новий тип релігійності (т.зв. 

«дифузна релігія»), який характеризується розмитістю, позаінституційними 

духовними практиками, синкретизмом та універсальністю. 

3. Вагомим чинником та основним ідентифікатором в краї залишиться Православ’я, яке 

все більше буде отримувати національне забарвлення. 

4. Дещо призупиниться динаміка розвитку протестантського середовища, для якого 

будуть притаманні риси автономізації та сепаратизму, що призведе до дроблення 

великих релігійних громад та виникнення нових. 

5. Проблемою на подальші роки для релігійних організацій краю залишиться невисока 

забезпеченість культовими спорудами та кадрами священнослужителів. 

6. Малоефективною залишиться база репродукції релігії – відкриття нових духовних 

закладів і розвиток системи катехатичної освіти. 

7. У латентній формі залишиться функціонування на Буковині мережі конфесій 

національних меншин та новоутворень. 
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Стаття присвячена аналізу проблем молоді в Польщі та Україні. Матеріал базується 

на результатах міжнародного порівняльного соціологічного дослідження European Social 
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становище, характеризується слабшим рівнем особистої та інституційної довіри, 

нижчою оцінкою якості життя, ніж польська молодь. Дана ситуація свідчить про 

існування багатовимірної депривації серед української молоді.  
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Постановка проблеми. Важливим чинником, що визначає характер як міжособистісних, 

так і суспільних відносин, є довіра. Все більш відчутним є її вплив на організацію суспільного 

життя, забезпечення стабільності та інтеграції суспільства, конструювання суспільних 

відносин. З огляду на ці обставини, останнім часом суттєво зросла увага як науковців, так і 

практиків до феномену «довіри». Соціальні та політичні зміни, зумовлені процесами 

модернізації суспільства, а також зростання соціальних потрясінь та протестних вибухів 

підсилюють науковий інтерес до вивчення довіри. Найчастіше соціологічний ракурс 

дослідження цього феномена зосереджується навколо аналізу довіри до соціальних інститутів. 

З кола найважливіших інститутів у поле зору потрапляють державні інститути влади.  

Низький рівень довіри до інститутів влади може спровокувати соціальні напруження у 

суспільстві, загострити конфлікти, стати причиною соціальних вибухів та криз. Окрім того, 

актуалізується дослідження означеної нами проблеми довіри особливостями сучасного етапу 

суспільного розвитку. Соціальні напруження, які мають місце в українському суспільстві, на 

наш погляд, також тісно пов’язані зі зниженням рівня інституційної довіри населення.  

Особливе значення має дослідження рівня довіри молоді з огляду на роль цієї соціальної 

групи у суспільних змінах. «Молодь, – як писав К. Маннхейм, – це один з прихованих 

ресурсів, який наявний в кожному суспільстві, і від мобілізації якого залежить 

життєдіяльність суспільства» [1, s.14]. Дослідник також вважає, що «молоде покоління 

може бути інструментом змін і схильне до інновацій. Це – потенціал для оновлення всього 

суспільства» [1, s.15]. Постає питання про здатність молоді включатися у процеси 

модернізації, брати участь у суспільно-політичних процесах, економічних трансформаціях, 

культурному розвитку. У «суспільстві ризику» довіра постає тим ресурсом, що нейтралізує 

ризик, або є, на думку Г. Заболотної, «конструктивною формою реакції на ризик» [2, с.67].  

Ступінь розробленості проблеми. Проблема довіри до державних інститутів широко 

розкривається у працях П. Бурд’є, М. Вебера, Е. Гідденса, Е. Дюркгейма, Н. Лумана, 

Т. Парсонса, Ф. Фукуями, Дж. Хоманса, П. Штомпки та інших закордонних соціологів. 

Особливе місце проблема довіри займає у теорії неоінституціоналізму (Р. Коуз, Д. Норт), де 

довіра розглядається як своєрідний каталізатор активності суб’єкта у ситуації асиметрії 

інформації [3; 4]. 

Довіра, писав П. Штомпка, є основою суспільства і демократії [5]. Вона є надзвичайно 

важливою, оскільки становить один з елементів суспільного капіталу. Суспільства, які 

мають вищий рівень цього капіталу, краще розвиваються. Безумовно, найбільше довіра є 

необхідною тоді, коли у суспільстві відбуваються швидкі соціальні зміни. 

Вагомою працею у поглибленні розуміння феномена довіри стає дослідження 

А. Селігмена «Проблема довіри» [6], в якому довіра розглядається як суттєва компонента 

всіх стійких суспільних систем. У якості початкового моменту формування системи 

суспільної довіри А. Селігмен розглядає довіру на первинному міжособистісному рівні, яка 

в подальшому формує довіру до влади, уряду, суспільства в цілому [6, с.7]. 

Серед вітчизняних науковців, у працях яких досліджувались різні аспекти довіри, слід 

виділити Е. Афоніна, Є. Головаху, С. Макеєва, І. Мартинюка, В. Пеліна, А. Ручку та інших. 

Поглибленню знань про феномен «довіри» сприяє низка міжнародних моніторингових 

проектів у цій галузі, найвідомішими з яких є: Європейське соціальне дослідження 

(European Social Survey, ESS), Світове дослідження цінностей (World Values Survey, WVS), 

Європейське дослідження цінностей (European Value Survey, EVS) та ін., а також 

національних проектів, зокрема моніторингового проекту Інституту соціології НАНУ 

«Українське суспільство». 

Наявний доробок у дослідженні обраної та окресленої нами проблеми не акцентує уваги 

на ресурсі довіри, яким володіє молодь. Однак стає очевидним, що саме від соціального 

капіталу цієї групи залежатиме швидкість та напрям соціальних змін, які будуть мати місце 

у найближчій  та віддаленій перспективі. Глибше уявлення про українську молодь можуть 

дати порівняльні дослідження, зокрема зіставлення української та польської молоді. Саме 

такий ракурс ми й обрали для нашого аналізу. 
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Метою нашої статті є проведення порівняльного емпірико-соціологічного аналізу рівня 

довіри польської та української молоді до основних державних інститутів.  

Методологія дослідження. Емпіричну базу нашої статті склали результати п’ятої хвилі 

Європейського соціального дослідження (European Social Survey), проведенного впродовж 

2010-2011 рр. Це – міжнародний соціологічний проект, реалізований в 26 європейських 

країнах, в тому числі й в Україні. Для аналізу ми використали масив даних, роміщений на 

офіційному сайті European Social Survey (далі ESS) [7]. Зазначимо, що у 2012 році 

проведена уже шоста хвиля цього проекту. Однак результати, що стосуються українського 

суспільства, на відміну від інших країн-учасниць, не оприлюднені, оскільки знаходяться на 

етапі опрацювання. З огляду на це, скористаємося найновішими доступними даними, 

зібраними на п’ятій хвилі. 

Виклад матеріалу. На наш погляд, дані ESS є унікальною базою, що дають змогу 

виявити місце України в європейському контексті. Цінними є результати цього проекту і 

для відповіді на поставлені нами дослідницькі завдання. Дослідження проводилось методом 

опитування серед населення віком від 16 років. Для нашого аналізу використані дані 

репрезентативних вибіркових сукупностей України (N=1931) та Польщі (N=1751 

респондент). З цих вибірок ми відібрали респондентів, віком 16-29 років, тобто молодих 

людей, які народилися 1981–1996 рр. Хоча законодавчо закріпленими в Україні є значно 

ширші вікові межі молодіжного віку (14-35 років), ми для порівняння зупинимося на 

ідентичних вікових групах молоді в обох аналізованих країнах, знизивши верхню межу до 

29 років. Чисельність респондентів, які відповідали цим критеріям, в Україні склала 335 

осіб, у Польщі – 495. 

На думку Є. Головахи, з яким ми повністю солідаризуємося, «в Україні сьогодні 

найбільше проблем із довірою, і, насамперед, з довірою до інститутів влади. … Таких 

низьких показників довіри до влади, які має Україна, в Європі просто не спостерігається. Ті 

країни, які йдуть по сусідству з Україною в рейтингу недовіри до політиків і політичних 

партій – Болгарія і Греція, – перебувають нині у глибокій кризі» [8]. 

У функціонуванні довіри ми можемо виділити два аспекти – особистісний та 

інституційний. Розпочнемо з аналізу особистісної довіри. У даному випадку довіра 

задовольняє базові людські потреби, і, насамперед, потребу індивіда у власній безпеці, 

відчуття захищеності від соціального оточення. Іншими словами, індивід відчуває, що 

негативні впливи з боку оточення є мінімізованими чи нейтралізованими. У дослідженні 

ESS респондентам пропонувалося відповісти на запитання «Як Ви вважаєте, в цілому, 

більшості людей можна довіряти чи варто бути обережним, маючи справу з людьми?» Для 

визначення своєї позиції респонденти користувалися 10-бальною шкалою, на якій 0 балів 

означає, що «потрібно бути обережним», а 10 – що «більшості людей можна довіряти». 

Результати засвідчують, що серед молоді цей тип довіри не є високим. Хоча результати між 

відповідями української та польської молоді не надто різнилися, однак більший скептицизм 

висловили українці (4,12), аніж поляки (4,69). Частіше молоді українці (4,38), ніж поляки 

(5,30), стверджують, що люди часто при нагоді використовують один одного. Стосовно 

питання домінування егоїзму над альтруїзмом, суттєвої різниці у відповідях не виявлено, 

погляди були майже схожими в обох групах. Низький рівень особистісної довіри свідчить і 

про низький рівень соціального капіталу української молоді, який так потрібний для 

трансформації суспільних структур. 

У дослідженнях ESS традиційними є питання, що можуть бути показником інституційної 

довіри. Рівень довіри визначався шляхом виявлення довіри до парламенту, системи права, 

міліції, політиків, політичних партій, Європейського парламенту та ООН. Відповіді на ці 

питання є вагомим підтвердженням довіри до суспільної системи. Ми виявили, що стосовно 

кожного з питань статистична значимість між двома групами є істотною. Найбільші 

розбіжності між Польщею і Україною бачимо у довірі до міліції і системи права. Довіра до 

органів внутрішніх справ серед польської молоді суттєво вища (5,12), ніж серед української 

(2,73) (застосовувалась 10-бальна шкала, аналогічна шкалі для вимірювання особистісної 
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довіри. – Авт.). За результатами, схожою є ситуація і з довірою до системи права. У Польщі 

середній показник довіри становив 4,65, а в Україні – 2,65. Такі ж відмінності спостерігаємо 

у довірі до парламенту. У Польщі така довіра складала 3,50, в Україні довіра до Верховної 

Ради становила лише 2,13. Інші розбіжності не є такими суттєвими, хоча й залишаються 

статистично значимими. Наприклад, довіра до ООН у молоді Польщі 5,61, а в українців – 

4,31. Довіра до політичних партій в Польщі 2,78, в Україні – 1,88. Довіра до політиків в 

молоді Польщі склала 2,71, а в української молоді – 1,72. Найменша різниця у рівні довіри 

між двома групами виникла стосовно Європейського парламенту: величина середнього 

балу у поляків – 5,11, в українців – 4,16.  

Варто зазначити, що рівень довіри молоді є дещо вищим, аніж у старших вікових груп. За 

словами Є.Головахи, який є керівником дослідницького проекту ESS в Україні, «У 2011 році 

довіра українців до парламенту становила 1,99 бала за 10-бальною шкалою (останнє місце 

серед 26 європейських країн), довіра до судово-правової системи становила 2,26 бала 

(останнє місце), довіра до міліції – 2,5 бала (останнє місце)» [8]. 

Про рівень інституційної довіри суттєву інформацію може дати запитання про корупцію 

серед міліції за шкалою від 0 до 10, де 0 означає відсутність корупції, а 10 – суцільна 

корупція. Польська молодь дала оцінку 5,04, а українська – 7,24. В цілому серед молоді 

спостерігається високий дефіцит довіри, однак особливо це стосується молодих людей в 

Україні. Чітко видно низький рівень легітимації системи, про що й свідчить низька довіра 

до міліції і правових структур.  

Дослідження показують, рівень інституційної довіри молоді в Україні є суттєво нижчим, 

аніж в Польщі. Ми спостерігаємо суттєвий дефіцит суспільного капіталу там, де він 

найбільше потрібний. Важко буде Україні використовувати енергію молодих людей для 

модернізації суспільства, якщо виразно проглядається культурна блокада. Відсутність 

довіри стає чинником делегітимізації влади. Більше про ставлення молоді до політичної 

системи будуть свідчити результати нашого подальшого аналізу. 

На запитання про зацікавлення політикою четверта частина молоді як Польщі, так і 

України, за результатами опитування 2010-11 рр., стверджує, що цілком нею не цікавиться. 

Решта молодих людей теж не проявляють особливого інтересу до цієї сфери. У відповідях 

на наступні питання з’являються розбіжності між аналізованими групами. Дослідження 

показують, що в останніх виборах брали участь 59% українців і 47% поляків. Активнішу 

участь української молоді можна пояснити тим, що загальна ситуація невдоволення і хаосу, 

які панують у зв’язку з різноманітними політичними збуреннями, викликає бажання 

змінити такий стан. Тому вони частіше йдуть на вибори, ніж молоді поляки.  

Показник участі молоді у виборах є вищим, аніж той, що характеризує зацікавлення 

політикою. Звідси випливає, що не всі молоді люди повинні цікавитися політикою, щоб 

брати участь у виборах і проявити свою громадянську позицію. Інколи, як засвідчує 

виборча кампанія 2007 року у Польщі, активність молоді підвищується різноманітними 

засобами, типу проектами „візьми бабусин паспорт” з метою збільшення кількості голосів і 

підтримки партії, що згадується у засобах масової інформації. 

Ще однією складовою участі молоді у публічній сфері є діяльність у різноманітних 

громадських акціях, спрямованих на зміну політичної ситуації в країні. До дослідження 

ESS включено сім питань, які діагностують громадську активність. Однак ця активність є 

на дуже низькому рівні, а у багатьох випадках її практично не видно. Щоб дослідити це 

явище, був сформований інтегральний індекс громадської активності, який характеризує  

рівень участі респондентів у різноманітних діях.
1
  

                                                 
1
 Величина індексу складала від 0 до 7.0 – відсутність будь-яких дій, а 7 – усі можливі дії. До складу 

індексу входили наступні питання: зверення до політичних партій, уряду чи місцевої влади протягом 

останніх 12 місяців; робота в політичній партії чи русі протягом останніх 12 місяців; робота в іншому 

об’єднанні чи русі, аніж політична партія, протягом останніх 12 місяців; розповсюдження політичної 

реклами, листівок протягом останніх 12 місяців; підписання петицій протягом останніх 12 місяців; участь у 
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На питання про те, чи є певна партія, до якої б хотіли вступити, більшість молодих 

людей в обох країнах відповіли „ні” (77%). Тут немає розбіжностей в обох групах. До 

профспілок належить 13% українців і 2% поляків. Ці дані підтверджують вищий рівень 

колективізму серед молодих українців. Польській молоді більш характерні процеси 

індивідуалізації, що характеризують, як зауважив У. Бек [9], добу пізньої сучасності. За 

результатами дослідження, польська молодь більш схильна вербально підтримувати 

різноманітні акції, аніж брати в них безпосередню участь. 

На виявлені результати суттєво впливає якість життя молоді, умови, в яких формується 

молоде покоління, причини напружень та проблем. Використовуючи дослідження ESS, 

можна побачити, як формується молодь в обох країнах. 

З рівнем довіри молоді тісно пов’язаний рівень задоволеності. Для вимірювання 

задоволеності різними аспектами життя у дослідженні застосувалася 10-бальна шкала, де 0 

означає максимальне незадоволення, а 10 – максимальне задоволення. Результати оцінок 

молоді засвідчують нижчу якість життя в Україні, аніж в Польщі. Найбільша різниця оцінок 

стосується задоволеності економікою. У Польщі показник складав 4,83, а в Україні – 2,63. 

Разом з тим, великою є різниця показників задоволеності життям. Серед польської молоді 

рівень задоволеності склав 7,60, а для української – 5,49. Рівень задоволення демократією у 

Польщі складає 5,36, а серед українців – 3,31. Найменше задоволені діяльністю уряду: у 

Польщі цей показник складав 4,04, а в Україні – 2,42. 

Наступні питання стосувалися оцінки функціонування системи освіти та охорони 

здоров’я. І знову кращі показники виявлені у Польщі, гірші – в Україні. Надзвичайно 

великою є розбіжність в оцінці системи освіти. Середні величини оцінок цієї сфери 

молодими поляками складають 6,19, а українцями – 4,20. Аналогічно із системою охорони 

здоров’я, однак різниця не є такою разючою. У Польщі вона отримала середню оцінку 4,20, 

а в Україні – 3,81. 

Підсумовуючи висловлені позиції, можемо констатувати, що якість життя нижче оцінена 

молодими українцями, аніж молодими поляками. Українська молодь соціалізується у менш 

сприятливих умовах, аніж польська. Така ситуація породжує внутрішній протестний 

потенціал, еміграційні настрої тощо. Відповіді яскраво засвідчують. що українська молодь 

стикається з більшою кількістю депривацій. Саме якість життя суттєво визначає низький 

рівень соціального капіталу та низьку довіру до інститутів влади.  

Висновки. Довіру слід розглядати, насамперед, як важливий соціальний капітал індивіда 

та суспільства. Для індивіда довіра стає важливим соціальним ресурсом, що дає змогу 

протистояти соціальним ризикам, якими суттєво наповнене «суспільство ризику». Для 

суспільства довіра постає чинником, що забезпечує стійкість та зінтегрованість суспільства. 

Узагальнивши проаналізовані нами дані дослідження, можна констатувати існування 

певних відмінностей між рівнями інституційної довіри, які виявляє українська та польська 

молодь. Суттєво нижчими є показники, які характеризують українську молодь. Виявлено 

залежність ступеня довіри до інститутів влади з задоволеністю різними аспектами життя. 

Низький рівень соціального капіталу довіри молоді тісно корелює з низькою якістю життя. 

Умовою підвищення інтеграції суспільства, нейтралізації соціальної напруги, може стати 

підвищення особистісної та інституційної довіри, насамперед, молоді, а також підвищення 

рівня та якості її життя. В інакшому випадку, протестні акції, які мають місце в сучасних 

умовах, можуть набути затяжного характеру та доповнюватися новими, більш 

інтенсивними, хвилями еміграції. 
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Institutional trust youth resource in Ukraine and Poland:  

a comparative analysis 

 

The article presents results of the researches on youth in Poland and Ukraine carried out by 

the European Social Survey. It results from the analyzes that polish youth differs a little from 

Ukrainian ones. Ukrainian youth worse evaluates its material situation, has got a lower level of 

the personal and institutional trust, lower evaluated the quality of life than Polish youth. This 

situation indicates on the occurrence of multi-dimensional deprivation among Ukrainian youth. 

The difference in the estimation of life chances by examined youth can result from different 

modernizational way of both societies and political eddies which happened last years in Ukraine. 
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Ресурс институционального доверия молодежи в Украине и Польше:  

сравнительный анализ 

 

Статья посвящена анализу проблем молодежи в Польше и Украине. Материал 

базируется на результатах международного сравнительного социологического 

исследования European Social Survey. Результаты исследования указывают, что разница 

между польской и украинской молодежью является существенной. Однако украинская 

молодежь хуже оценивает свое материальное положение, характеризуется низким 

уровнем личного и институционального доверия, нисшей оценкой качества жизни, чем 

польская молодежь. Данная ситуация свидетельствует о существовании многомерной 

депривации среди украинской молодежи. 

Ключевые слова: личностное доверие, институциональное доверие, молодежь, Польша, 

Украина, социальное изменение. 
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ПОЗАКОНФЕСІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 

ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОЇ ВОЛИНІ 

 

Стаття присвячена аналізу позаконфесійної релігійності в контексті соціокультурних 

трансформацій Волинського регіону (Рівненська, Волинська, північ Тернопільської 

областей). Зокрема, досліджуються процеси, які відбуваються у суспільстві та культурі, 

що призвели до переосмислення статусу релігії. 

Ключові слова: позаконфесійна релігійність, приватизація релігії, індивідуалізація 

релігії, соціокультурні процеси. 

 

Постановка проблеми. Суспільство – складний соціокультурний об’єкт, в якому 

відображуються певні соціокультурні програми діяльності. Зрушення, що відбуваються 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, знаменують появу нових рис та елементів у соціальних 

структурах і системах соціальних взаємозв’язків. Посеред різноманіття макросоціологічних теорій 

соціальних змін чільне місце займають соціокультурні. Вони не є простим об’єднанням усіх 

соціальних та культурних феноменів, а відображають цілісність, що спаяна світом культури та не 

існує поза своїм носієм – людиною. І хоча соціокультурна реальність сама твориться людиною, 

проте в основі всі соціокультурні трансформації є неочікуваними для останньої.  

Сучасна соціокультурна ситуація є віддзеркаленням структурних та інституційних змін, що 

відбуваються у суспільстві. Ці процеси переходу відбуваються доволі складно. В Україні вони 

відрізняються всезагальним характером, поширюються практично на всі сфери людського 

життя, включаючи систему цінностей, моделі поведінки, способи господарювання. При тому 

вони вповні узгоджується із соціетальними зрушеннями, які актуалізують увагу до 

фундаментальних закономірностей функціонуючих систем.  

Відтак, в умовах зміни попередніх аксіологічних координат у сприйнятті буття та осмисленні 

його сенсу, закономірно, що значна частина населення звертається до інтенсивних пошуків 

духовності. В українському суспільстві вони здебільшого асоціюються з релігійністю, яка як риса 

масової свідомості та поведінки виявляється у різних проекціях як у явних, так і прихованих 

форматах, як в позитивних за своєю дією, так і в негативних формах. 

До специфічно українських рис сучасного стану релігійності відносять низку факторів, 

посеред яких: аксіологічна криза внаслідок розпаду старої системи цінностей (радянської); 

новий тип політичної системи, новий тип економічної системи (ринковий); трансформація 

механізмів традиційного відтворення релігійності.  

Зауважимо, що процес росту релігійності в Україні вцілому, та Волині зокрема, відбувається 

на фоні зміни статусу, ролі, функцій релігії і релігійної поведінки віруючих. Причому 

переосмислення статусу релігії пов’язане з низкою причин, посеред яких відзначимо: перехід 

до нової соціокультурної реальності (постмодерне, постінформаційне, постіндустріальне 

суспільство), процеси світової глобалізації, криза європейської цивілізації, процеси 

секуляризації та інші. За таких обставин люди можуть змінювати релігійні традиції, норми та 

характер релігійної участі або взагалі залишати релігійні організації – і це буде не більше, аніж 

внутрішня реакція на зміну зовнішніх обставин у сфері релігії. 

У науковій літературі ця тенденція отримала назву «приватна релігійність», 

«позацерковна чи позаконфесійна релігійність», «індивідуальна релігійність», «особисте 

виявлення релігійності», «інтелектуальна релігійність», «вірування у власного Бога», 

«позацерковне християнство», «віра без належності» [2]. 

Відтак метою статті є аналіз позаконфесійної релігійності в контексті соціокультурних 

процесів сучасної Волині.  
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Аналіз досліджень і публікацій. Інституційні зміни в релігійних організаціях стали 

предметом дослідження насамперед західної соціології релігії. М. Вебер ще на початку минулого 

століття закцентував увагу на тому, що позаконфесійні напрями значно будуть впливати на 

формування свтогляду суспільства. В 30-ті рр. ХХ ст. Р. Нібур і Г. Беккер наголосили на тому, 

що Церкви не завжди у змозі дати потрібну відповідь на духовні запити суспільства, унаслідок 

чого інституційні форми релігійності будуть змінюватися.  

До середини ХХ століття нові релігійні організації на заході почали проявлятися масово і, 

відповідно, почали ініціюватися дослідження цього феномену Б. Джонсоном, П. Бергером, 

Т. Лукманом та іншими дослідниками. 

У 80-х роках ХХ ст. у західній літературі пропонується аналіз у дослідженні феномену 

нових релігій у їх тісних взаємостосунках із суспільством (В. Бейнбрідж, Р. Старкі). 

Останній отримує назву теорії раціонального вибору і претендує на нове дисциплінарне 

утворення в межах релігієзнавства під назвою «економіка релігії». Саме ця теорія сьогодні 

набуває популярності. І, що саме головне, вона дає відповідь на питання хто і за яких 

обставин стає основним ядром нових релігійних рухів [2]. 

На пострадянському просторі дослідження даної проблематики інтенсивно відбувається з 90-х 

років ХХ століття. Посеред них варто відзначити праці Є. Балагушкіна, О. Бурова, 

М. Євдокименка, Л. Григорьєвої, М. Мчедлова та інших. 

Дослідженням позаконфесійної релігійності відбуваються і в Україні: Н. Гаврілова, 

В. Єленський, Л. Филипович. Хоча, зауважимо, що на українських теренах цей феномен і досі 

заалишається маловивченим. 

Виклад матеріалу. Релігійність (релігійна поведінка, набожність, релігійне знання, 

релігійно-інституційна залученість громадян) – своєрідний духовний концепт, який 

покладений в координати українського суспільства. Тобто під поняттям «релігійність» ми 

розуміємо суб’єктивне засвоєння релігійних ідей, цінностей та норм, їх вплив на життєву 

орієнтацію, внутрішню здатність індивіда до реалізації релігійних установок. Загалом, цілісний 

показник релігійності українців є досить високим. Україна у цьому плані випереджає чимало 

країн Центрально-Східної Європи (наприклад Чехію, Латвію, Естонію, Республіку Бєларусь), 

тим паче секулярну Західну Європу. Проте, поступається, звісно, Польщі.  

На сучасну релігійну ситуацію в Україні, безспірно впливає її геополітичне розташування як 

перехідної смуги між Центрально-європейським та Східно-європейським релігійними 

макрорегіонами – католицько-протестантською Європою та східно-християнського обряду 

державами. Цей поділ, вочевидь, впливає і на реально існуючу регіональну релігійну ситуацію 

Волинського регіону, який як релігійно-геграфічний регіон включає Рівненську, Волинську та 

північ Тернопільської областей. Домінує на цих теренах православ’я. Конфесійна структура 

характеризується майже рівнозначним поширенням парафій Української Православної Церкви 

Московського Патріархату і Української Православної Церкви Київського Патріархату. Міцні 

позиції в регіоні посідають протестанти, серед яких різко переважають п’ятидесятники. Таким 

чином конфесійний ареал Волинського регіону утворює християнство.  

Низка дослідників, вважають, що в епоху постмодерну насамперед християнство, знаходиться 

в занепаді. Зокрема, Г. Рормозер ситуацію в європейській культурі визначає як 

«постхристиянську», а стан сучасного християнсва він називає «дифузним» [4, с. 85]. Сьогодні 

стають очевидними декілька тенденцій в динаміці соціокультурних змін, що характеризують 

духовний простір постмодерну в світлі його взаємовідносин з християнством: демонічний, 

секулярний, неоязичницький, нове богошукання [1, с. 164]. Ці зміни російський вчений В. Бачінін 

називає «ликами», і вважає, що вони надають постмодерну надзвичайну строкатість, 

суперечність, нестійкість. Останні поряд із апологією плюралізму і поліпарадигмальністю 

свідчать не про духовне благополуччя, а про кризовий стан суспільства епохи постмодерну.  

Викликані посиленням секуляризаційних тенденцій, духовні «недуги» сьогодення 

спричиняють зростання есхатологічних настроїв серед того суспільного загалу, який, маючи 

виражені духовні потреби, є ураженим симптомами усамітнення, знеособленості та 

богопокинутості. І лише у богошуканні (четвертий «лик» постмодерну на думку російського 
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дослідника В. Бачиніна) присутні «спроби культурної свідомості обернутися хоча б у напівоберта 

у ту сторону, де повинен перебувати Бог» [1, с. 165].  

Очевидно, що демократизація волинського суспільства, як і вцілому українського наприкінці 

ХХ століття, відкрила дорогу до адогматизму релігійного мислення. Таким чином, після періоду 

атеїзму прийшло не християнство, а деяка синкретична духовність. Корені такої духовності, на 

думку українських релігієзнавців, пов’язуються здебільшого із протестантизмом [6]. Це 

асоціюється із низкою факторів, посеред яких: формування логікою самої віри незалежної 

особистості віруючого, який працює і свою чесну працю сприймає як служіння Богу; визнання 

демократії як найкращого здійснення євангельських принципів в суспільно-політичному устрої 

держави; відношення до науки як до благочестивого пізнання волі Бога, як до справи 

благочестивої і богоугодної. Відтак історія розвитку багатьох європейських держав показала, що 

протестантизм поступово задав цей еталон і католикам, і оточуючому світу. І ці релігійні 

принципи не вимагають від Католицизму (як і від Православ’я) відмови від фундаментальних 

догматичних основ віри, але, поряд з тим, радикально змінюють відношення людини до свого 

місця у світі і цінностей суспільного буття.  

На особливу увагу у цьому контексті заслуговує харизматичний рух, який насьогодні є тим 

феноменом, який на думку відомого українського філософа-релігієзнавця В. Єленського, важко 

втиснути у жорсткі дефініції – він скоріше являє простір, що не має виразних кордонів. 

Харизматичні церкви прийнято вважати складовою неохристиянства, які представляють собою 

численні відгалуження від протестантських, перш за все п’ятидесятницьких церков.  

Посеред адептів харизматичного руху велика частина молоді. Саме вона, насамперед, реагує на 

застиглість давніх форм служіння, всілякі обмеження. З іншого боку, вона шукає можливості 

реалізувати власний потенціал, її приваблює динамізм західних харизматичних церков, їх 

«сучасність», їх активна участь у світових справах як на глобальному, так і на локальному рівні. 

Проповідь харизматів поєднувала і поєднує такі досі не поєднувані в пострадянському 

релігійному дискурсі речі як глибокий містицизм і практичність, екзорцизм і ефективність, 

перспективу тілесного зцілення і матеріальний успіх та комфорт тощо.  

В умовах граничної непевності особистих досягнень «маленького українця» 1990-х рр., 

при відсутності хоч трохи надійних гарантій збереження свого статусу, бізнесу, робочого 

місця, харизматизм став досить привабливим для людей, що потребували «нової духовності» 

й гарантії того, що їх стосунки з трансцедентним матимуть результат «тут і тепер». Ці люди 

були зовсім не найбідніші і не найменш освічені. 

Націленість на особистий життєвий успіх, видимою ознакою якого є фінансове процвітання, 

професійна компетентність, кар’єрні досягнення і тілесне здоров’я у поєднанні з маніфестацією 

духовних дарів – все це виявилося привабливим для тисяч українців. Серед них були і ті, кому 

вдалося вписатися у швидкозмінні соціальні структури пострадянської України, і ті, хто, бувши 

відторгнутими цими структурами, перебував у повній дезорієнтації, і ті, хто сидів на самому дні 

суспільства. У харизматичних громадах опинилися і ті, хто несподівано розбагатів, і ті, хто так 

само несподівано втратив усе, і особи з девіантною поведінкою, схильні до крайніх форм 

екзальтації та авантюр [3, с. 118]. 

Дослідження науковців про спроби адаптації християнства до кризової за суттю культури 

постмодерну показують, що формується християнство, у якому уже немає нічого християнського 

і яке буде сприяти поглибленню кризових явищ у розвитку особистості, яка належить до цієї 

культури. У цьому, безумовно, простежуються закономірні процеси. Адже, враховуючи те, що 

перехідний стан зазвичай завжди відзначається кризовим характером і вражає аксіологічні, 

ментальні, онтологічні основи суспільства, він породжує кризову свідомість, поглиблюється 

внутрішня криза самої людини, її розлад з існуючим світом.  

Беззаперечним залишається на нашу думку те, що перед християнством постало завдання 

виживання у новому культурно-історичному контексті. Іншими словами – сучасна церква має 

бути відкритою перед викликами сучасності. Проте, формується якісно інше враження: здається, 

що світ пішов уперед, а церква, насамперед православні конфесії, залишилися у Середньовіччі. На 

думку українських релігіє знавців, великою проблемою наших церков є те, що Церква 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

148 

здебільшого займається владою і мало займається культурою. Саме цей факт відвертає від неї 

найбільш творчих і мислячих людей. Останні приходять в християнство, а не приходять до 

церкви. Таким чином, можна говорити про позацерковне християнство [6]. У цьому контексті, 

можемо зазначити, що основну конкуренцію православним конфесіям на Волині складають не 

інші релігії, а зростаюча спільнота людей без конфесійної належності. 

І тому, на думку М. Черенкова, анонімне, позацерковне християнство стає реальною 

альтернативою у світі, де церква скомпроментувала себе грою в політику та бізнес [6]. Проте, 

сучасні українські реалії засвідчують, що в ситуації соціально-економічного, політичного колапсу, 

все таки найбільшим кредитом довіри користується Церква. За результатами 

загальноукраїнського соціологічного дослідження «Настрої України», яке було проведене 

Центром соціальних та маркетингових досліджень «Социс» та Київським міжнародним 

інститутом соціології на замовлення Комітету виборців України та оприлюднено 7 лютого 

2014 року, найбільшим кредитом довіри посеред населення України користується церква [4]. До 

слова, зазначимо, що така тенденція є незмінною протягом останніх двох десятиліть. Однак, коли 

українські соціологи пробують конкретизувати зміст, який вкладається респондентами в поняття 

довіри до «церкви» з’ясовується, що у симпатіях ідеться не стільки про конкретну ту чи іншу 

релігійну організацію, скільки про ідеальний, уявний трансцедентний образ («церкву як 

представницю Бога на землі»). 

Внаслідок таких зрушень сучасне суспільство вимагає нових, мобільних форм вияву своєї 

релігійності. Особливо такі процеси характерні для молодіжного середовища. Вони охоплють 

сумніви, пошуки, переходи із однієї конфесії до іншої. Нерідкими, сьогодні, на Волині є факти, 

коли можна зустріти молоду людину, яка відвідує різні релігійні конфесії. Цей вибір багато в чому 

є можливим завдяки наявному релігійному плюралізму – «простору релігійних пропозицій», 

«релігійному супермаркету».  

Фактично той шлях, що приводив людину до сповідування певної релігійної традиції, сьогодні 

уже не спрацьовує. Причини цього явища можуть бути самими різними: від відсутності довіри до 

традиційних інститутів світської і духовної влади до невпевненності і невизначеності людського 

існування. Досить часто такі процеси відбуваються як наслідок падіння авторитету духовних 

лідерів тієї чи іншої конфесії. Таким чином, низка людей не мають чітко вираженої релігійної 

ідентичності, здебільшого остання стає розмитою і фрагментарною. Відтак, у кожного виникає 

свій власний досвід «зустрічі» і «спілкування» з Богом. Причому він стає глибоко індивідуальний. 

Релігія перетворюється в релігійність, а ядро релігійності – це пошук «власного Бога», який 

перебуває поза конфесійною різнорідністю і можна стверджувати, що релігійний фактор виходить 

за межі конфесійного середовища. Релігійний досвід для багатьох людей перестає бути власне 

досвідом, залишаючись лише переживанням, одним із багатьох інших переживань.  

Особливо, варто відзначити виникнення і розвиток інституту приватної віри. Носії 

приватної віри, позаконфесійної релігійності, не намагаються увійти у традиційну релігійну 

організацію, відмовляються реєструватися органами влади в якості релігійних оргагнізацій. 

Відтак визначення їх наявності і чисельності у Волинському регіоні є неточним. Вони часто 

густо набувають статусу світської організації (наприклад, культурно-просвітницького 

характеру), або взагалі відмовляються від реєстрації. 

Переорієнтація духовного пошуку у приватну сферу супроводжується сьогодні процесом 

виходу віруючих за межі організованих форм домінуючих релігій, внаслідок чого релігійна 

самоідентифікація стає в меншій мірі монохромною, чітко обмеженою конфесійною 

приналежністю і набуває рис невизначеності. Поряд з цим релігійна віра і релігійна 

практика стають особистою справою кожної людини. Тому і саме поняття «віруючий» стає 

більш розмитим і невизначеним, створюються об’єктивні умови для розширення поняття 

релігійної групи та релігійного інституту.  

Саме теорія раціонального вибору дає нам відповідь на питання чому здебільшого 

молоді люди стають ядром нових релігійних рухів. Цей факт пояснюється, по-перше, тим, 

що нетрадиційна релігійність пропонує інший продукт, альтернативний традиційним 

релігійним організаціям; по-друге, релігійне виховання та освіта мають безпосередній 
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вплив на формування релігійності (виходячи із того факту, що значна частина сучасної 

молоді не виховувались у релігійному дусі) [2]. 

Таким чином, одним із головних трендів розвитку релігійності на Волині (як і в Україні) 

стає так звана релігійна конверсія, в результаті якої індивід втрачає традиційний конфесійний 

статус і набуває нових релігійних і квазірелігійних ідентифікацій. Тому, якщо мешканці 

Волинського регіону (як до слова й інших регіонів теж) все ж ідентифікують себе з належністю 

до певної релігійної традиції, вони не завжди розділяють її віровчення, приймають участь в її 

обрядах, є активними членами релігійної общини, переймаються її життям. За умов, коли 

великі групи людей отримують неефективну релігійну соціалізацію, суб’єктивна релігійність 

схильна бути різнорідною, ніж організована релігійна діяльность.  

Зауважимо, якщо в перше десятиліття незалежності такі явища в основному були 

характерними для Південно-Східного і Південного регіонів і проблема вибору релігії та 

поширення нових релігійних рухів серед молоді західних регіонів України стосувалася 

якнайменше. То, сьогодні, ми не можемо підтвердити цю сентенціюю, і на часі констатація 

аналогічності процесів і у Волинському регіоні.  

Висновки. Людська природа передбачає постійне оновлення, внутрішні зміни на зовнішні 

сигнали. Зокрема, такі процеси не проходять осторонь соціальної і духовної сфер. Тому, 

людина, яка отримує шквал релігійної інформації (американські протестантські 

проповідники, східні гуру, тренінги із самовдосконаллення, астрологічні прогнози, групи 

йоги, проповіді буддійських лам і т. д), не зажди опиняється у ситуації стійкості власного 

конфесійного вибору. Сам факт наявності, на думку спеціалістів з «економіки релігії», в 

інформаційному просторі величезної кількості релігійної та квазірелігійної продукції формує 

світогляд і світосприйняття, так званий «релігійний капітал». Останній фактично і 

складається із елементів віровчення різних релігійних традицій, частинок різних релігійних 

пазлів. І тому, не дивно, що релігійність, особливо у молодіжному середовищі, не 

пов’язується з певною релігійною організацією, набуває рис позаконфесійної.  

Феномен позаконфесійної релігійності постає результатом руйнації традиційних релігійних 

інститутів, способів релігійної ідентифікації і спроби знайти адекватний, найбільш легкий і 

комфортний шлях духовного навернення до віри. І, хоча ці процеси не стали масовими для 

сучасного Волинського регіону, проте найближчим часом вони можуть стати більш 

поширеним явищем. Це відбудеться, якщо традиційні релігійні організації адекватно не будуть 

реагувати на соціокультурні зміни соціуму. 
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Статья посвящена анализу внеконфессиональной религиозности в контексте 

социокультурных трансформаций Волынского региона (Ровенская, Волынская, север 

Тернопольской областей). В частности, исследуются процессы, происходящие в обществе 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

У статті розглянуто явище інтелектуальної міграції в межах вивчення глобальних 

міграційних потоків. Проаналізовано чинники, що зумовлюють це явище, його позитивні і 

негативні ефекти, визначено особливості інтелектуальної міграції з України, 

запропоновано деякі шляхи вирішення даної проблеми. 

Ключові слова: міграція, інтелектуальна міграція, міграційні процеси, міграційна 

політика. 

 

Постановка проблеми. Роль інтелектуальної діяльності в усіх сферах виробництва 

зростає стрімкими темпами у глобалізованому світі. У складі національного багатства 

домінування інтелектуального капіталу стає очевидним. В нових умовах основними 

виробничими ресурсами стають інформація і знання. В даний час спостерігається 

перетворення інтелектуального капіталу на провідний чинник економічного зростання та 

міжнародного обміну. 

Міжнародна міграція робочої сили набуває дедалі глобальнішого характеру. У межах 

вивчення міграційних потоків зростає необхідність поглибленого аналізу феномену міграції 

висококваліфікованих фахівців, так званого «відпливу умів». Процес інтелектуальної 

міграції з України, що триває вже не одне десятиліття, позбавляє її перспективних і 

обдарованих спеціалістів, пригальмовує темпи розвитку окремих галузей економіки, освіти 

та держави загалом. 

«Мене як фахівця турбує «відплив умів», тому що виїжджає штучний товар. Ви самі 

розумієте, що якщо виїде один Ейнштейн, то навіть тисяча підготовлених фізиків його не 
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замінять», – наголосила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 

України Е. М. Лібанова. Вона висловила побоювання, що Україна втрачає найбільш 

талановитих учених, а це може загрожувати національній безпеці країни [3]. 

Україна в міграційному потоці спеціалістів фігурує як донор. Наші науковці й освітяни 

ще з початку становлення ринкових відносин стали експортним матеріалом. Тому в обіг 

увійшов термін «митці – емігранти». 

Антикризовий менеджмент США, Ізраїлю, Російської Федерації, Канади активно 

скористався послугами вітчизняних математиків, програмістів, медичних працівників, 

біологів (фахівців з генної інженерії та біотехнології). Керівниками закордонних наукових 

установ цінується здатність наших науковців бачити проблему в комплексі, на противагу 

вузькоспеціалізованим фахівцям європейської і американської школи.  

Отже, інтелектуальна міграція – одна із найважчих за своїми соціальними наслідками 

для суспільства форм зовнішньої міграції, а вивчення її причин і наслідків є актуальною 

науковою проблемою. 

Метою статті є дослідження інтелектуальної міграції з України, аналіз чинників, що 

найбільше обумовлюють це явище, позитивних і негативних ефектів міграції, а також 

пошук шляхів вирішення даної проблеми. 

Для досягнення вказаної мети необхідно розв’язати такі завдання: 

 проаналізувати поняття інтелектуальної міграції; 

 визначити найважливіші причини та наслідки інтелектуальної міграції; 

 розглянути заходи міграційної політики, спрямовані на зменшення обсягів виїзду 

висококваліфікованих спеціалістів за кордон. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Проблеми розвитку світових міграційних 

процесів досліджуються багатьма ученими. Так, зокрема, у працях П. Кругмана, П. Стокера, 

Дж. Саймона, С. Кастла, В. Кларка, В. Хьюго, М. Тодаро, К. Макконнелла, О. Тоффлера 

проаналізована роль міграційних процесів у світі, що глобалізаується, а також знайшли своє 

відображення проблеми управління міграційними потоками. З’ясуванню теоретичних 

проблем міграційних процесів та їх кількісної оцінки присвячені наукові розробки російських 

фахівців – Ж. Зайончковської, Т. Заславської, Г. Овчиннікова, І. Цапенко, В. Іонцева, 

Т. Юдіної. Проблема міграційних намірів російських студентів, які навчаються за 

кордоном, висвітлена у статті Л. Лєденьової.  

Окремі соціально-економічні аспекти міграційних процесів досліджені українськими вченими 

В. Ніколаєвським, В. Будкіним, О. Грішновою, М. Долішнім, Е. Лібановою, О. Малиновською, 

Т. Петровою, О. Позняком. В. Ніколаєвський та В. Омельченко свої роботи присвячують 

аналізу причин, факторів та викликів інтелектуальної міграції, а також приділяють значну 

увагу наслідкам «відпливу умів» та пов’язаній з ними проблемі соціальної безпеки держави.  

Отже, проблема даного дослідження полягає у тому, що не дивлячись на масштаби 

інтелектуальної міграції та на кількість країн, залучених у цей процес, існуюча література 

досить однобічно розглядає причини і чинники «відпливу умів»: або як суму економічних, 

чи як деяку сукупність професійних чинників, причому доволі часто мова йде лише про ті 

чинники, які впливають на прийняття рішення в країні виїзду. 

Виклад основного матеріалу. Термін «відплив умів», або інтелектуальна міграція, 

визначається енциклопедією Britannica як «міграція освічених або професійних кадрів з 

однієї країни, сектора економіки або галузі в іншу, зазвичай для одержання кращої оплати 

або умов життя» [12]. Дане явище (Brain Drain) з'явилося на початку 1950-х років – 

подібним чином описали процес масового переїзду англійських вчених, інженерів і техніків 

з Великобританії до США. Саме поняття «відплив умів» вперше було використане в 1962 р. 

у доповіді Британського королівського товариства.  

З іншого боку, прихильники міграцій професіоналів замість терміну «відплив умів» 

використовують інші, більш нейтральні назви – наприклад, «обмін мізків» (Brain Exchange) 

або «мобільність мізків» (Brain Mobility) – і підкреслюють, що у цього процесу є не тільки 

«мінуси», але і «плюси». 
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Дослідники розходяться в думках відносно того, яких же саме фахівців слід включати в 

категорію «умів», а також які з видів міграцій слід відносити до «відпливу умів». Деякі 

включають в поняття «уми» середній технічний і медичний персонал, проте не відносять до 

них фахівців творчих професій [1]. Інші обмежують склад таких мігрантів лише науковими 

кадрами. Хтось, навпаки, визначає «відплив умів» як міграцію, в першу чергу, 

представників творчої інтелігенції, творців і носіїв духовних та культурних цінностей. Не 

існує також єдності у визначенні тривалості міграції висококваліфікованих фахівців: так, 

деякі відносять до «відпливу умів» лише безповоротну еміграцію з метою отримання 

постійного місця проживання; інші дослідники вважають за необхідне врахування також 

міграції на роботу за контрактами та навчанням. 

В основі даного дослідження підтримується підхід української дослідниці Н. Є. Прохоренко, 

згідно якого під «відпливом умів» розглядається міграція висококваліфікованих фахівців, 

зокрема наукових кадрів, з метою отримання постійного місця проживання або роботи за 

контрактом [9]. 

Міграція інтелектуального капіталу перебуває під впливом цілого спектру чинників. 

Серед них: різний рівень життя і матеріальної винагороди праці; регіональні особливості 

рівня безробіття у різних країнах; неможливість реалізувати потенціал в національній 

економіці; втеча від різного роду переслідувань (релігійних, расових, національних тощо); 

незахищеність результатів інтелектуальної роботи; кращі можливості для творчості і 

самореалізації; невизнання результатів праці інтелектуального працівника та ін. 

Слід зазначити, що у сучасному світі інтелектуальна міграція зумовлена процесами, які 

відбуваються не всередині науки, а в суспільстві загалом: кризою економічних, соціальних, 

політичних і культурних відносин. При цьому багато країн зацікавлені в отриманні готових 

кваліфікованих спеціалістів у зв’язку з браком власних фахівців високого рівня.  

Одним із базових і поширених пояснень причин і чинників міграції є положення про те, 

що вона обумовлена сумарною дією чинників виштовхування і притягування, які мають 

економічну, демографічну, соціальну й політичну природу. Основа такого підходу була 

закладена ще в теорії Е. Лі, розробленої в 60-ті роки XX століття [4, с. 128]. Згідно з 

теорією «притягування-виштовхування» (pull-push), у країнах виїзду виділяється 

визначальна роль «виштовхуючих» чинників, а в країнах в’їзду – відповідно роль 

«притягуючих» чинників. Ця теорія є однією із найбільш поширених, що використовується 

при поясненні причин та наслідків міграції, в тому числі й інтелектуальної.  

Але найважливішою причиною зростання обсягів будь-якої форми міграції є 

усвідомлення широкими масами населення найбідніших країн свого важкого становища 

порівняно з жителями країн Заходу. Глобалізація зруйнувала ізоляцію локальних спільнот, 

збільшила потік інформації про якість життя в країнах Заходу, породила заздрість і бажання 

«бідняків» хоча б мінімально наблизитися до подібного рівня споживання, стимулювавши 

міграцію до економічно розвинених країн. 

За півстоліття розміри глобальної міграції кваліфікованих фахівців неймовірно виросли і 

нині сприймаються як серйозна загроза майбутньому багатьох держав. На інтелектуальну 

міграцію впливає низка чинників. Спільне дослідження, проведене фахівцями 

Національного фонду економічних досліджень і Інституту досліджень міжнародної міграції 

при Джорджтаунському Університеті, результати якого були опубліковані в бюлетені 

World Bank Economic Review, показало, що за період з 2000 по 2010 р. «відплив інтелекту» 

у світі слідував певним закономірностям. Так, зокрема, більше всього від виїзду 

кваліфікованих кадрів страждають малі країни, що знаходяться на периферії індустріально 

розвинених держав. До цієї групи входять і колишні колонії, з яких таланти перебираються 

до колишніх метрополій. Активність процесу витоку підвищується у разі настання 

політичної нестабільності на батьківщині талантів і зростання націоналізму [12]. 

У свою чергу, дослідження Світового банку (World Bank), в межах якого були 

проаналізовані дані по 33 країнах світу, показало, що в середньому за кордон 

відправляються менше 10% їхніх громадян з вищою освітою. Термін «відплив умів» 
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повною мірою можна застосовувати лише до п’яти країн (Домініканська Республіка, 

Сальвадор, Мексика, Гватемала і Ямайка), де за кордон (в основному, до США) переїхали 

більше двох третин усіх освічених людей. У 2006 році Міжнародний валютний фонд 

(International Monetary Fund) опублікував аналогічне дослідження вже по 90 державам і 

прийшов до іншого висновку: найбільше від від’їзду «мізків» тепер страждає Іран [12]. 

Отже, міграція фахівців обумовлена тими ж факторами, що і некваліфікованої робочої 

сили. Вчені та спеціалісти залишають свою країну на користь іншої, якщо знаходять там 

більш високу матеріальну винагороду, необмежені можливості для творчості й 

саморозвитку, краще лабораторне обладнання, більш комфортні побутові умови, більше 

громадянських прав і демократичних свобод. 

Аналіз соціальних наслідків інтелектуальної міграції має важливе наукове значення, 

оскільки дає можливість прогнозувати подальший хід подій і уникнути можливих 

негативних наслідків. 

У науковій літературі немає єдиного підходу до оцінки наслідків інтелектуальної 

еміграції. Коли це явище стало набувати масштабного характеру, взяли гору негативні 

оцінки. Одержували їх майже винятково шляхом підрахунку реальних і потенційних втрат, 

переважно економічних. Згодом поширився інший погляд, відповідно до якого еміграція 

вчених і фахівців може бути корисною не тільки для країни-реципієнта, а й для країни-

донора. Вона сприяє зниженню рівня безробіття серед тих, хто залишився, в той час як 

емігранти мають реальну можливість значно поліпшити своє матеріальне становище. 

Ознайомлення емігрантів із закордонним досвідом може принести значну користь, якщо 

хоча б частина з них повернеться на батьківщину на постійне проживання або, 

залишаючись за кордоном, буде співпрацювати з вітчизняними вченими [8, с. 129]. 

Зокрема, спеціалісти, отримавши нові знання і досвід, привозять їх на Батьківщину. 

Наприклад, більше половини високотехнологічних нових кампаній Тайваня засновані 

тайванцями, що повернулися з США. 

Інтелектуальні мігранти часто матеріально допомагають своїм родинам. Ця підтримка може 

проводитися безпосередньо – наприклад, у вигляді грошових переказів, посилок рідним і 

близьким. Водночас варто звернути увагу на те, що це не може тривати весь час, оскільки 

виїжджають працездатні люди, і з часом вони перевезуть і сім'ї, що зменшуватиме подальший 

потік трудових мігрантів, відповідно – потік грошей до України від трудових мігрантів. 

У ряді випадків інтелектуальна міграція підтримується державами, що страждають від 

неї. Наприклад, у багатьох «бідних» державах владні кола де-факто заохочують «відплив», 

оскільки завдяки йому з суспільства вимиваються потенційні політичні опоненти. Деякі 

країни мають спеціальні програми, які дозволяють їм економити: так, наприклад, Філіппіни 

заохочують від’їзд за кордон кваліфікованих фахівців, які не мають роботи.  

З іншого боку, країна-донор кваліфікованих робітників та інженерно-технічного 

персоналу, вчених і фахівців переважно опиняється у великому програші, оскільки вона 

втрачає всі капітальні витрати, вкладені у підготовку цих кадрів. Таким чином країна-донор 

погіршує своє сьогоднішнє становище, втрачає перспективи розвитку в майбутньому. 

Відповідно всі втрати країни-донора обертаються виграшем для іншої країни. За 

найскромнішими підрахунками, економія США лише в сфері освіти і наукової діяльності 

склала за останню чверть ХХ століття більше 15 млрд. доларів. 

Зауважимо, що вартість витрат держави і родини на підготовку вченого до 

працездатного віку складає приблизно $800 тис., а фахівця з вищою освітою – $600 тис. Для 

прикладу, за даною методикою загальна втрата людського капіталу Росією за період від 

початку 90-х становила $4 трлн. 360 млрд. Приблизний збиток України від еміграції лише 

вчених становить приблизно $36 млрд., але при цій методиці не враховується потенційна 

вартість того, що вони могли виробити або винайти [7]. 

Не менш значущим наслідком інтелектуальної міграції є «розмивання» середнього класу, 

що вважається основою основ будь-якого сучасного суспільства. У результаті стало 

популярним порівняння «відпливу умів» з новим видом колоніалізму: якщо колонії постачали 
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метрополіям сировину і ввозили готові вироби, то нині «бідні» країни постачають колишнім 

метрополіям своїх фахівців, отримуючи натомість продукти, створені цими фахівцями. 

Отже, інтелектуальна міграція має як негативні, так і позитивні наслідки. Існує нагальна 

необхідність розробки нової методології для оцінки загального впливу міграції на 

економіку та суспільство. Причини, чому така методологія необхідна, цілком зрозумілі: 

якщо застій і деформація умів відбувається тоді, коли негативні сторони міграції 

переважують позитивні, тоді потрібно навчитися якось оцінювати цей збиток. 

Розробка такої методології потребує грунтовних зусиль фахівців з різних сфер знань. 

Для цього потрібно отримати дані з багатьох сфер і секторів – дані по зайнятості, історичні 

та порівняльні дані щодо розподілу працівників у різних галузях економіки (наприклад, 

кількість вчителів на 1000 дітей), відомості про розміри та особливості економіки, а також 

дані по самим мігрантам (відносний дохід, скільки вони заробляють в розвинених країнах, 

скільки висилають до себе на батьківщину, і т.п.). Це вимагає як якісних, так і кількісних 

методів аналізу – моделювання попиту та пропозиції з підготовки фахівців у конкретних 

галузях, моделювання зростання зарплат і зміни умов праці, вивчення міграції та того, 

скільки мігрантів мають намір повернутися. 

Аналізуючи особливості інтелектуальної міграції в Україні, слід звернути увагу на те, що 

основною причиною еміграції наукових кадрів за межі України є недооцінка важливості 

діяльності людей в науковій сфері. Наукові кадри отримують низьку заробітну плату, у 

багато разів меншу, ніж оплата такої ж праці в інших розвинених країнах. У науку в нашій 

країні вкладається недостатня кількість коштів. Середній вік більшої частини 

вимірювальних приладів перевищує 15 років, в той час як на Заході такі прилади 

вважаються застарілими вже через п'ять років експлуатації [11]. Коштів не вистачає ні на 

гідну оплату праці, ні на сучасне обладнання, ні, тим більше, на задоволення деяких інших 

першочергових потреб наукових працівників, таких, як гідне житло, підвищення 

кваліфікації та зручності у професійній діяльності. 

Отже, основними причинами «відпливу умів» в Україні є недостатнє фінансування науки 

і недостатньо велика увага до фахівців. Це незмінно веде до занепаду вітчизняної науки, 

старіння кадрів. Молоді фахівці вважають за краще виїжджати за кордон, головним чином 

до Німеччини, Ізраїля, США. Як правило, виїжджають програмісти, хіміки, електронщики, 

механіки, фізики-теоретики, фахівці з фізики твердого тіла, молекулярної біології, 

прикладної механіки, представники перспективних напрямів медичної науки. 

За підрахунками деяких науковців, щорічна інтелектуальна еміграція з України налічує 

приблизно 95,4 тис. фахівців, тобто емігрує кожний 25 – 26 спеціаліст з вищою освітою.  

Згідно даних Державного комітету статистики України, з 1996 по 2011 роки задля 

проживання і роботи за кордоном Україну залишили більше 1,5 тис. науковців-кандидатів 

(1290 осіб) і докторів (332) наук (див. табл. 1) [2]. 

Таблиця 1. 

Кількість науковців, що виїхали за кордон у 1996-2011 рр. 

Рік Кількість науковців 

1996 267 

1997 180 

1998 117 

1999 136 

2000 151 

2001 162 

2002 155 

2003 92 

2004 87 

2005 53 

2006 43 
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Рік Кількість науковців 

2007 52 

2008 30 

2009 31 

2010 39 

2011 53 

(наведено за даними Державної служби статистики www.ukrstat.gov.ua) 

 

Рекордним був 1996 рік, коли за кордон виїхали 267 науковців. З 2003 року кількість 

вчених-емігрантів значно скоротилась. Найчастіше українські вчені за цей час виїжджали 

до США – 420 осіб (343 кандидати і 77 докторів наук). На другому місті – Росія, куди за цей 

час виїхало 388 осіб (292 кандидати і 96 докторів наук). «Гостиною» для українських 

вчених виявилась і Німеччина, яку обрали для еміграції 251 науковець (208 кандидатів і 43 

доктори наук). Значна кількість наукових емігрантів осіли в Ізраїлі (117), Канаді (109) та 

Польщі (52) [5]. 

Варто зазначити, що не всі українські вчені, які від’їжджають за межі країни, працюють 

за кордоном в якості наукових співробітників. Статистика свідчить, що лише п’ята частина 

інтелектуальних мігрантів влаштовується за спеціальністю в межах тих наукових проектів, 

за якими вони працювали на Батьківщині. В більшості це найбільш кваліфіковані фахівці, 

вже відомі своїми працями за кордоном. Решта ж залишають країну і свої науково-дослідні 

установи не заради влаштування на роботу за фахом. 

Важливою складовою інтелектуальної міграції є так звана технологічна, якою охоплений 

такий сегмент ринку інтелектуальної праці, як IT-ринок (фахівці у сфері інноваційних 

комп’ютерних технологій: програмісти, розробники, системні адміністратори та інші). За 

неофіційними даними, ємність цього сегменту ринку інтелектуальної праці України 

становить близько 250 тис. осіб [7]. 

Не можна не погодитись з думкою Н. Прохоренко [10, с. 151], яка виділяє загрози трьом 

аспектам національної безпеки, що спричинені інтелектуальною міграцією. Перша – це 

зростаюче відставання України в технологічному розвитку. Однією з головних причин такого 

становища міжнародні експерти вважають зменшення інтелектуального потенціалу суспільства. 

До загроз власне технологічної безпеки безпосередньо відносять загрози іншим видам 

безпеки, які можуть виникнути внаслідок «перенесення» за кордон інтелектуальної власності, а 

також неконтрольовані контракти військових організацій. У даному випадку спостерігається 

протиріччя не лише між безпекою індивідів і військовою (оборонною) безпекою України, але й 

між короткостроковими економічними завданнями, які вирішуються відомствами, і 

довгостроковими цілями безпеки країни й міжнародного співтовариства [10, с. 152]. 

Ще більш яскраво загрози національній безпеці, що пов’язані з еміграцією, 

загострюються завдяки проблемі відтворення інтелектуальної еліти в цілому. Система 

підготовки і просування наукових кадрів, що існує в країні, не відповідає новим вимогам 

суспільства. Зокрема, соціальні й психологічні механізми визначення статусу вчених не 

включають особових ідентифікацій з такими невід'ємними характеристиками наукової 

еліти, як внесок у світову науку, науковий рейтинг публікацій в престижних, у тому числі 

міжнародних наукових виданнях і так далі [6, с. 15-16].  

Отже, в епоху глобалізації міграційна політика стає фактором інноваційного розвитку. 

Міграція все більше впливає на зайнятість, якість людського капіталу, продуктивність 

праці, рівень доходів населення. Перед країнами постає завдання залучення найбільш 

ефективної частини людського капіталу з-за кордону, збереження та розвитку національних 

інтелектуальних ресурсів і трансферу технологій через фахівців. Зазначені цілі вимагають 

розробки стратегії соціального забезпечення інноваційного розвитку. 

Державі необхідно створити сприятливі матеріальні умови для інтелектуальних 

працівників (поступове наближення показника середнього рівня оплати праці до 

європейського), соціальні умови та систему цінностей (визнання та оцінка кінцевих 
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результатів праці). Важливим є дотримання законодавчої бази, а саме не тільки закріплення 

в законах окремих положень, але і суворе їх дотримання (щодо захисту патентів, 

авторського права, товарних знаків, ноу-хау, захисту комерційної таємниці). 

Насправді, нам потрібна нова методика, новий погляд на наслідки міграції – включаючи, 

але не обмежуючись одним лише «відпливом умів», а також більш тонка державна 

політика, спрямована на вирішення проблем, які виникають внаслідок міграції. 

«Безрозмірна» політика, націлена лише на зниження міграції з певних регіонів або країн, 

шкодить їх розвитку, не кажучи вже про утиск прав самих майбутніх мігрантів. 

Висновки. Міграція наукових працівників, їхня праця в науково-дослідних та 

технологічних центрах різних країн з метою набуття, вдосконалення і застосування своїх 

знань – реальність нашого часу й умова розвитку держави в майбутньому. Багато 

розвинених країн та країн, що розвиваються, вже прийшли до висновку, що залучення 

іноземних учених, інженерів, менеджерів, викладачів і інших фахівців означає «імпорт 

знань» і може бути винятково вигідним для національної економіки. З цією метою 

коригуються міграційні законодавства, створюються спеціальні програми для 

висококваліфікованих мігрантів, цілеспрямовано розширюється прийом іноземних 

студентів і аспірантів та їх працевлаштування після завершення навчання, створюються 

міжнародні дослідницькі колективи, заохочується міграція, пов’язана з інвестиціями в 

пріоритетні галузі. В умовах перманентної економічної кризи, в якій перебуває Україна, 

доцільно заполучити досвід розвинених країн щодо використання інтелектуального 

потенціалу та удосконалювати міграційне законодавство. 
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ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТ 
 

Історична свідомість характеризується як колективна свідомість суспільства, як 

соціальний факт, що функціонує незалежно від наших бажань, уявлень і поглядів. Вона є 

предметом вивчення соціально-гуманітарних наук, так як своїми соціальними можливостями 

має вплив на світоглядну позицію як окремої особистості, так і суспільства у цілому. 

Ключові слова: історична свідомість, соціальний факт, класова свідомість, етнічна 

свідомість, суспільство, соціальна пам’ять, історична пам’ять, міфологічна свідомість, 

історичне минуле, сучасність.  

 

Актуальність. Духовно-культурна діяльність соціуму, колективні погляди і уявлення, 

які виробляються не в результаті безпосереднього досвіду окремого індивіда, а внаслідок 

нав’язування людині її середовищем створюють можливості для колективної організації 

людей, які „обмінюються ідеями, почуттями, вольовими устремліннями, інакше – тим, що 

характеризується словом „свідомість”, – писав свого часу П.Сорокін [9, с.29]. Отже, 

історична свідомість за своєю природою є соціальним фактом, так як вона – продукт 

об’єктивних реалій, а не наших уявлень про них. Незалежно від дій і поглядів окремих 

індивідів чи одиничних явищ та процесів суспільно-історичного поступу, історична 

свідомість є результатом розвитку суспільства. Звідси можна говорити про важливість 

вивчення і дослідження у соціології такого суспільного явища як історична свідомість, 

особливо у період глибоких соціально-політичних трансформацій.  

Мета. Вивчення теоретичної спадщини класика соціології Е.Дюркгейна, зокрема його 

поглядів щого колективної свідомості суспільства та її впливу на соціальні групи, завжди 

привертає увагу дослідників. Розглянути історичну свідомість як факт об’єктивної 
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дійсності, що існує у різних формах в усі часи функціонування суспільства, є метою даної 

статті. Відповідно до мети висуваються такі завдання: показати етапи і форми становлення 

історичної свідомості як соціального факту, висвітлити основні соціальні функції 

історичної свідомості у суспільстві, проаналізувати особливості функціонування класової 

та етнічної історичної свідомості.  

Ступінь розробленості проблеми. Питання формування і впливу свідомості на 

суспільний розвиток завжди перебували у центрі уваги багатьох дослідників – філософів, 

істориків, соціологів, психологів тощо. Серед них можна згадати І.Канта, Г.Гегеля, 

О.Конта, Е.Дюркгейма, М.Вебера, К.Маркса, В.Ключевського, В.Липинського, З.Фрейда, 

К.Юнга, Ф.Ніцше, П.Сорокіна та ін. Серед сучасних вчених варто назвати – П.Нора, 

П.Штомпку, М.Хальбвакса, Р.Козеллека, Ж.Тощенко, В.Бойкова, В.Вашкевича, Ю.Сороку, 

О.Симончук, І.Попову, А.Самієва та ін. 

Виклад матеріалу. Історична свідомість, згідно Е.Дюркгейма, розглядається як соціальний 

факт, який „складає способи мислення, діяльності і почуттів, що знаходяться поза 

індивідом…, тобто він не є субстратом індивіда, тобто він не може мати іншого субстрата, як 

суспільного, будь то політичне суспільство в цілому або які-небудь окремі групи, що в ньому 

знаходяться: релігійні групи, політичні і літературні школи, професійні корпорації і т.д.” [1, 

с.413]. Виходячи з цього, історична свідомість має колективний характер, це соціальне явище, 

яке в процесі трансформації ніколи не позбавлялося єдиної своєї властивості, а саме – вона є 

там, де присутній розвиток, де в наявності стійкі соціальні структури.  

Історичну свідомість слід відносити до тих визначених груп соціальних, політичних, 

культурних явищ, що зароджувалися і розвивалися за способом колективного осмислення 

історичного минулого і практичної діяльності людства через міфи, передання, епоси, літописи, 

різні школи і організації філософсько-історичного чи політичного спрямування, засоби масової 

інформації, мистецтво, літературу, освіту і науку тощо, які існують незалежно від 

індивідуальної свідомості. При цьому історична свідомість наділена певною примусовою 

силою, завдяки якій людині нав’язуються ті чи інші трактування історичних подій і явищ 

минулого, незалежно від його особистої позиції. Тут варто зауважити, що коли людина має 

певні знання, навички і уміння їх аналізувати та застосовувати, вона спроможна більш 

критичніше осмислювати ті чи інші соціально-історичні процеси минулого і сучасного, мати 

свою думку до явищ і подій, конкретних постатей в історії, не завжди погоджуватися з 

офіційно встановленою нормою і баченням суспільних проблем сьогодення. Але це зовсім не 

означає, що примусова сила історичної свідомості не діє, так як „доказом може слугувати та 

обставина, що вона (примусова сила. – Авт.) проявляється, як тільки людина намагається 

чинити опір” [1, с.412]. Більше того, Е.Дюркгейм зазначає: „… якщо спосіб поведінки, 

існуючий поза індивідуальною свідомістю, стає загальним, то він може стати таким лише за 

допомогою примусу” [1, с.419]. Особливо очевидний даний факт відносно вірувань, традицій, 

звичаїв, оцінки і переживань, що передаються наступним поколінням як цілком сформовані від 

поколінь минулих. Звертаючи на це увагу, Е.Дюркгейм пише: „Ми приймаємо і засвоюємо їх 

тому, що вони, як творіння колективні й вікові, мають особливий авторитет, який ми завдяки 

вихованню звикли поважати і визнавати” [1, с.418]. 

Отже, історична свідомість є явищем соціального характеру, так як вона володіє 

багатьма факторами, які співвідносяться з соціальними. Такими факторами є: вірування, 

устремління, воля, колективна оцінка та відношення до історичного минулого, традиції і 

звичаї групи чи громади, етносу, класу, суспільства, знання основних періодів і етапів 

розвитку свого народу і держави тощо. Історична свідомість повністю підпадає під 

визначення соціального факту, під яким розуміється „всякий спосіб діяння, який впливає на 

індивіда зовнішнім примусом; … розповсюджений в суспільстві, що володіє в той же час 

власним існуванням, незалежно від його індивідуальних проявів” [1, с.421].  

Всяка суспільна система повинна мати способи фіксації (відображення, моделювання) своїх 

минулих станів; без цього неможливе продовження її життєдіяльності, не говорячи вже про 

розвиток. Така фіксація і відображення проходить через визначену систему взаємодії 
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практичних і теоретичних форм соціальної пам’яті, міфологічних уявлень, народних переказів, 

наукових даних. Звідси, аналізуючи історичну свідомість як одну з елементів пам’яті 

суспільства (соціального організму), необхідно показати деякі закономірності в самому 

співвідношені різних типів цієї свідомості і, крім цього, підійти до розгляду різноманітних 

форм історичної свідомості, які трансформовувалися протягом століть.  

На різних етапах розвитку історичної свідомості вона приймала різноманітні форми. Для 

безпосередньої соціальної пам’яті характерною її ознакою є чітко виражена практичність. 

Це означає, в першу чергу, що накопичена соціальна інформація обслуговує найближчі, 

повсякденні матеріально-практичні соціальні потреби функціонування суспільного 

організму, а по-друге, – ця інформація зберігається і передається здебільшого „практично”, 

в самому процесі матеріальної діяльності. Оскільки всіляка сучасна діяльність є прямим 

продовженням і повторенням діяльності в минулому, необхідний для її здійснення досвід 

соціально-історичного минулого виступає у вигляді практичних навичок, поступків, звичок 

і т.д., то звідси приблизно так можна уявити собі і спосіб існування та вираження 

безпосередньої соціальної пам’яті. До цієї форми історичної свідомості можуть бути 

віднесені дані К.Марксом характеристики первісно-практичної свідомості. Тут правомірно 

ставити питання про ототожнення пам’яті з досвідом, так як пам’ять зводиться до 

практичного використання соціальної інформації.  

Істотно іншу структуру та функції у процесі трансформації суспільної свідомості ми 

можемо бачити у такого широкого і багатогранного класу ідеологічних форм, які 

відносяться до міфологічної свідомості. У даному випадку міфологічна свідомість цікавить 

нас як одна з форм історичної свідомості, так як міфологізм може розглядатися в різних 

планах і перш за все, звичайно, як момент культової (релігійної) системи відношень.  

У релігійних і казкових переданнях, билинному епосі, історичних притчах, міфах різного 

плану і т.п. в тому чи іншому вигляді відтворюються та оцінюються певні ситуації, що 

дійсно мали місце в соціально-історичному минулому. Ймовірно, що вони відтворюються в 

своїй більшості не правдиво, не так як було в дійсності. В цьому випадку соціологів 

цікавить раціональний аналіз тих історичних і соціальних відомостей минулого, які скриті в 

міфологічних ситуаціях, а також особливості міфологічної соціально-історичної реальності. 

Такий аналіз приводить до розуміння того, що міфологічна свідомість, хоча й певною 

мірою веде до викривлення дійсності, тобто якою вона була насправді, все таки зберігається 

завжди в процесі історичного розвитку, оскільки є соціально необхідною, щоб 

задовольняти певні суспільні потреби, тобто, застососуючи термінологію К.Маркса, 

„доповнює” дійсність. При цьому в міфологічній свідомості є свій особливий міфологічний 

час, міфологічний простір, міфологічні персонажі тощо.  

До міфологічного типу історичної свідомості відносяться всі ті способи відтворення 

історичного минулого, які допомагають збагнути і доповнити соціальну дійсність. Якщо 

безпосередньо-практична свідомість максимально детально відтворює реальні ситуації, то у 

свідомості міфологічній така установка принципово неможлива, так як вона відтворює не 

реальну дійсність, а дійсність інакшу, певною мірою, свідомо необ’єктивну. Прикладом цього 

може бути відомий міф (для людей віруючих – це біблійна розповідь у книзі Буття. – Авт.) про 

створення світу, який в першу чергу служить не для відтворення даного акту, як історичної 

реальності, а зовсім для інших мотивів – виправдання установок і цілей божественної волі.  

Міфологічна форма історичної свідомості тісно пов’язана з масовою або колективною 

свідомістю суспільства, особливо з такими її формами, як епос, легенда, переказ, пісня і т.д., але 

ототожнювати їх не можна. Є всі підстави думати, що колективна свідомість ніколи в принципі 

не співпадає з якою-небуть формою усталеної культової ідеології. В той же час, сам спосіб 

відтворення й оцінки минулого, характерний для традиційної масової свідомості, безперечно, 

міфологічний. Героїзація, моралізація, символізація і т.п., які виступають необхідними умовами 

збереження соціальної інформації в народній пам’яті – атрибути міфологічної свідомості. 

Формування наукового підходу до соціально-історичної дійсності – процес довгий, 

складний і суперечливий. Тут дуже важливо виявляти не стільки його ознаки, як тенденцію. 
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Передумовою розвитку наукового підходу до історії є зміна місця і соціальної ролі самої 

історичної свідомості в суспільстві. Так, елементарні (в розумінні для нас сьогодні) факти, як 

видозміна форми збереження соціально-історичної інформації, що пов’язана з переходом до 

ведення професійної хроніки, де використовувалися записи створили вагому передумову для 

зміни самої структури зафіксованого знання. З цього моменту починається процес об’єктивної 

реєстрації фактів. Намагання фіксувати факти в їх хронологічній послідовності – це новий 

підхід в соціально-історичній думці, який протиставлений міфологічній свідомості. Але разом з 

тим, варто застерегти, що історична свідомість в такій її формі зовсім не постає різким 

антиподом свідомості міфологічній. Скоріше навпаки: історичні твори, які детально і докладно 

описують факти в їх хронологічній послідовності, здебільшого були суб’єктивними у своїх 

установках, керуючись при описанні фактів тими чи іншими міфологічними, моралістичними, 

утопічними схемами історичної свідомості. Відомим прикладом такого підходу є „Повість 

минулих літ”, яка складалася з чітко вираженою ціллю: дати виправдання певним соціально-

політичним і морально-релігійним ідеям – протиставлення християнського світу язичництву, 

єдність слов’ян, підтримка князівської влади та ін. В ній багато героїчного, повчального і 

народно-поетичного, що, безперечно, є атрибутами міфологічної свідомості.  

Розглядаючи питання трансформації історичної свідомості саме з позицій соціологічного 

знання, важливо виявити деякі її властивості, що змінювалися в процесі розвитку та 

функціональну спрямованість історичної свідомості, як колективної свідомості суспільства. Це 

дасть можливість більш детальніше зрозуміти прояви історичної свідомісті у соціальному 

організмі, її соціальні функції. У гносеологічному плані вона проявляється у вигляді 

пізнавальних і оцінних форм, які можливо класифікувати за: об’єктами відображення – історико-

економічні, історико-політичні, соціально-історичні, історико-культурні, етносоціальні та ін.; за 

рівнем відображення – буденні та наукові; за способами відображення – раціональні, почуттєві, 

вольові та ін.; за ступенем усвідомлення – свідоме і несвідоме; за сферою методології – практичні 

або теоретико-пізнавальні; за ступенем складності – прості і складні. 

Соціологічний аналіз історичної свідомості як соціального факту вбирає в себе 

гносеологічні основи, але крім цього дає можливість виявити місце і роль форм історичної 

свідомості в житті суспільства, зв’язує їх спільними потребами, способами діяльності 

людей та їх соціальними відношеннями. У соціологічному аспекті для більш повного 

вивчення і розуміння форм історичної свідомості важливо виявити носіїв історичної 

свідомості – індивід, громада, клас, народ, нація, суспільство, а також і те, які форми його і 

на яких етапах соціального розвитку переважають, співіснують або зникають взагалі і як 

взаємодіють між собою. З цього погляду доцільно виділити наступні форми історичної 

свідомості: а) морально-змістовні (традиції, звичаї, обряди, звички); б) художньо-змістовні 

(легенди, пісні, мемуари, поеми, історичні романи); в) наукові форми (дослідження в 

історії, соціології, політології, етнографії тощо, історичні описи, теорії гуманітарного 

напряму, наукова література, навчальна література) та ін. 

Історична свідомість виконує певні функції в соціокультурній сфері життєдіяльності 

суспільства. Доцільно виділити, на наш погляд, найбільш суттєві соціальні функції 

історичної свідомості, що мають суспільно-практичне значення:  

– виховання ряду необхідних якостей, особливо молодого покоління, через зріз 

історичних, соціологічних, політичних знань – повага, переживання, соціальне 

осмислення і усвідомлення історичного минулого своєї держави і нації;  

– отримані відомості та інформація, її критичний аналіз у різних сферах життя 

суспільства допомагає об’єктивно оцінити історичне минуле, яке впливає на 

вироблення позиції та відношення щодо соціальних, економічних, політичних і 

культурних трансформацій суспільства на сучасному етапі;  

– виявлення і дослідження нових, невідомих раніше соціальних та історичних фактів, які 

відкривають можливість поповнення знань та їх використання в соціальній практиці; 
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– застосування соціальних умінь, навиків і досвіду минулих поколінь при розробці та 

здійсненні соціально-економічних, політичних, культурних, освітніх програм, 

реформ і рішень;  

– теоретико-пізнавальна функція історичної свідомості;  

– функція соціального прогнозування;  

– функція впливу історичної свідомості на формування етнічної свідомості й 

самосвідомості; 

– історична свідомість у вирішенні проблематики взаємодії і можливості не 

відторгнення таких складових цивілізаційного розвитку, як держава – нація, 

національне – соціальне, індивід – суспільство, етнос – класи і т.п.  

– функція соціальної солідарності та консолідації суспільства через історичну пам’ять 

народу. 

На нашу думку, така амплітуда соціальних функцій історичної свідомості пояснюється 

двояко. По-перше, дійсною поліфункціональністю історичної свідомості, включеної у 

систему соціальної дійсності. З іншого боку, потрібно відзначити, що в повній мірі ще не 

вирішені деякі методологічні питання щодо багатогранності теоретичних позицій цієї 

проблеми. Звертає на себе увагу також велика кількість функцій історичної свідомості. Така 

позиція неоднозначна. Коли правомірно стверджується, що історична свідомість відіграє 

важливу роль у формуванні ідеології, національної свідомості, класової свідомості, моралі і 

т.п., виникає дилема, а чи не представляє вона велике значення і для процесу становлення 

естетичної свідомості народу, його релігійних уявлень, правових норм, світоглядного 

ставлення до сучасної дійсності і навіть більше – значимість історичної свідомості для 

повсякденної практичної діяльності. Тому правомірно, на наш погляд, стверджувати, що 

історична свідомість – це специфічна сфера соціокультурного життя суспільства, яка 

проявляється майже у всіх галузях людської діяльності, справляючи на неї певний вплив. 

Будучи досить складним соціальним утворенням по своїй структурі, історична свідомість 

зазнає значних змін у результаті розвитку суспільства: домінуючих ідей, поглядів, наукових і 

буденних підходів осмислення історичного минулого, бачення сучасного і т.ін. В цьому 

проявляється строкатість історичної свідомості. Існують два основних погляди до розуміння 

строкатості історичної свідомості. Перший – це класовий, другий – етнічний.  

Більшість сучасних наукових праць, присвячених класовій свідомості. звертають увагу 

на завбачення К.Маркса стосовно посилення поляризації класової структури, яке 

породжуватиме революційну свідомість серед робітничого класу, що зрештою призведе до 

повалення капіталізму і встановлення безкласового суспільства. Далі йде констатація того, 

що це завбачення в західних суспільствах не справдилося: західний капіталізм вижив 

незважаючи на кризи і потрясіння як соціально-економічного, так і політичного характеру, 

а також зростання й ослаблення поляризації класової структури в різні історичні періоди. 

Пояснення цьому противники марксизму знаходять передусім у формуванні й зростанні 

впродовж другої половини ХХ століття численного середнього класу, що має відносно 

високий рівень добробуту і певний соціальний статус у суспільстві.  

На відміну від такого твердження, неомарксисти пояснюють виживання капіталізму тим, 

що капіталістична ідеологія зуміла створити і нав’язати обіцянку добробуту, що призвело 

до виникнення так званої „хибної свідомості” серед робітничого класу, яка запобігає 

революційним діям, переводить розв’язання класових за змістом видів соціальних 

конфліктів в індивідуальні форми. Характерною особливістю класової історичної 

свідомості цього періоду, на їх думку є те, що суттєво міняється не тільки рівень 

відображення соціально-історичного минулого, розвиток теоретичних форм його 

осмислення, але й взаємодія з наукою, мистецтвом, моралю [7, с.67]. Ідеологи капіталізму 

для закріплення „хибної історичної свідомості” робітничого класу почали звертатися до 

соціальних явищ і подій, традицій історичного минулого, яке вигідне їм і знижує соціальну 

активність народних мас. Нав’язування своєї ідеології, закріплення „хибної свідомості” 

відбувалося на всіх рівнях історичної свідомості – від буденного до теоретичного.  
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Отже, аналізуючи підходи, бачення, наукову літературу цієї проблеми, варто зауважити, що 

класовий підхід до історичної свідомості залишається актуальним і сьогодні, так як дозволяє 

зрозуміти, осмислити і усвідомити соціально-історичний розвиток формацій, зародження і 

боротьбу класів, роль і значення „революційної свідомості” (за Марксом) саме сьогодні, коли 

наявні соціально-економічні й політичні конфлікти не тільки в пострадянських країнах, але й 

державах західної демократії, де стан свідомості робітничого класу здебільшого мінливий у 

часі, але інколи вона наближається до рівня революційної свідомості. 

Дещо інший погляд на історичну свідомість передбачає етнічне розуміння цього 

соціального явища. Серед українських дослідників минулого, які зачіпали деякі питання 

історичної свідомості етносу можна згадати: М.Драгоманова, М.Грушевського, Д.Донцова, 

М.Міхновського, В.Липинського, М.Сціборського, М.Шаповала, Л.Юркевича та інших, а 

серед сучасних вчених – О.Антонюка, В.Балушка, Я.Дашкевича, Г.Касьянова, С.Квіта, 

М.Михальченка, О.Нельгу, М.Поповича та ін. До розуміння даного питання вони підходили 

по різному – одні більш ліберальніше, інші радикальніше, але твердження, що український 

народ має давні історичні корені і можливості самостійного розвитку – центральна ідея їх 

наукової та громадсько-політичної діяльності.  

Генезис рис, властивостей і характеристик соціальної сутності історичної свідомості з 

позицій її етнічного розуміння відтворюється в особливостях розвитку народів ще в 

донаціональний період їх історії, на рівні етнічних спільностей. Один з дослідників цього 

питання І.Кон писав: „Розвиваючись в неоднакових природних, соціальних, культурних 

умовах, різні народи акумулювали велике розмаїття типів характеру (типів мислення), форм 

поведінки, кожний з яких більше чи менше відповідав би рідним його умовам” [4, с.223]. 

В теоретичній соціології історична свідомість етносу представлена як колективна 

свідомість, бо саме вона відображає народні настрої, почуття і устремління і не тільки 

соціального характеру, але й національних устремлінь та волі до самобутності етносу. 

Е.Дюркгейм стосовно цього писав, що „… колективна свідомість є найвищою формою 

психічного життя, адже це свідомість свідомостей” [2, с.411]. Саме така свідомість відбиває ті 

особливості і характерні риси історичної свідомості, соціально-історичної пам’яті свого етносу.  

Етнічні моменти історичної свідомості мають безпосереднє відношення до проблеми 

державницької традиції. Україна, хоча це може здатися на перший погляд парадоксальним, 

має сильну українську етнічну традицію в царині соціальної організації та державності, і 

така традиція відбивається на етнічних особливостях історичної свідомості. Аналіз історії 

українського етносу, його соціально-економічні, політичні, культурні надбання і 

прорахунки веде до двох основних, на наш погляд, особливостей історичної свідомості 

українського етносу: перша – починаючи від часів Київської Русі й аж до ХХ століття 

включно для України було характерним постійне існування власних політичних інститутів 

та соціальних структур справді державного типу; друга – українське суспільно-політичне 

життя весь час характеризувалося наявністю політичного партикуляризму – співіснуванням 

кількох політичних угрупувань чи утворень, котрим ніколи не вдавалося знищити, 

перемогти або цілком підпорядкувати супротивника, які зазвичай не знаходили спільного й 

узгодженого вирішення соціально-політичних проблем і мали різну зовнішньополітичну 

орієнтацію. Ця особливість збереглася і сьогодні. 

Ще одним важливим соціальним фактором історичної свідомості є те, що вона ніколи не 

була монолітною. У класовому капіталістичному суспільстві історична свідомість робітничого 

класу відрізнялася від історичної свідомості буржуазії. Більше того, навіть в одному етносі 

існують різні бачення, оцінки і відношення до історичного минулого, історичних діячів тощо. 

Для когось ті чи інші події, історичні постаті є позитивними, для когось негативними. Все це 

зазвичай відбивається на соціальній згуртованості й політичній консолідації українського 

суспільста. Соціально-політичні події кінця 2013 – початку 2014 року підтверджують дану тезу. 

Отже, в основі будь-якої суспільної системи вкарбована її історія, за допомогою якої 

народи і нації осмислюють, пізнають і усвідомлюють історичне минуле своїх предків, 

вивчають їх соціально-історичний досвід. Усвідомлення, знання й об’єктивне тлумачення 
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подій і фактів історичного минулого – це шлях до нового, прогресивного, цивілізованого. 

Знання національної історії, які відбиваються саме в етнічній історичній свідомості – це 

цемент, яким скріплюється все суспільне життя. 

Висновки. Завершуючи розгляд питань історичної свідомості як соціального факту, 

зауважимо, що в історичному процесі розвитку суспільства, як і в процесах функціонування 

окремих соціальних систем, проходить невпинна зміна „субстрата”, носія історичної 

свідомості (людського матеріалу – класи, етноси, нації, окремі соціальні групи і спільноти і 

т.п.) при збереженні та розвитку їх способів діяльності. У суспільному організмі функції 

збереження і передачі спадкової інформації виконують специфічні соціальні утворення, які 

через сукупність соціально-історичних форм збереження знань, навиків, умінь, традицій, 

звичаїв, норм поведінки, цінностей людей можуть зберігати, забувати чи відновлювати, 

створювати нові можливості для накопичення і передачі соціально цінної інформації від 

одного покоління, класу, етносу до іншого саме за допомогою історичної свідомості.  

Етапи розвитку і притаманні їм форми історичної свідомості як соціального факту від 

міфу до наукової історичної свідомості пройшли складний шлях і подекуди з 

трансформаціями якісного соціального порядку. Кожному соціально-історичному часові 

відповідала своя соціальна форма історичної свідомості, яка відображала емоції, почуття, 

оцінки, погляди, знання про історичне минуле і його зв’язок з сучасністю. Історична 

свідомість не є сталою одиницею суспільства. Вона як і соціальний організм в цілому 

розвивається, знаходить нові можливості для свого функціонування у суспільстві. Через її 

рівень і можливості перевіряється взаємодія поколінь, без якої здоровий розвиток 

суспільства уповільнюється чи має негативні тенденції як в соціокультурній, духовній, так і 

в матеріально-практичній сферах життя соціуму.  
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Historical consciousness as a social fact 

 

Historical consciousness characterized as a collective consciousness of society as a social fact 

that is independent of our desires, perceptions and attitudes. She is the subject matter of the social 

and human sciences, as well as their social opportunities has an impact on the worldview of the 

individual as well as society as a whole. This is stated in the proposed article. 

Keywords: historical consciousness, social fact, class consciousness, ethnic consciousness, society, 

social memory, historical memory, mythological consciousness, historical past, the present. 
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Владимир Пержун 

Историческое сознание как социальный факт 

 

Историческое сознание характеризуется как коллективное сознание общества, как 

социальный факт, что функционирует независимо от наших желаний, представлений и 

взглядов. Оно является предметом изучения социально-гуманитарных наук, так как своими 

социальными возможностями влияет на мировозренческую позицию как отдельной 

личности, так и общества в целом. Об этом говорится в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: историческое сознание, социальный факт, классовое сознание, 

этническое сознание, общество, социальная память, историческая память, мифологическое 

сознание, историческое прошлое, современность. 
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ОЦЕРКОВЛЕННЯ ЯК РЕЛІГІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ  

СУЧАСНИХ ВІРУЮЧИХ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 

 

У статті з’ясовується специфіка релігійної соціалізації віруючих сучасного 

Українського Православ’я. Поняття «релігійна соціалізація» в православному контексті 

досліджується у взаємодії з поняттям «оцерковлення» як залучення віруючого до релігійної 

громади, засвоєння християнських цінностей та норм поведінки.  

Ключові слова: релігійність, релігійна соціалізація, Українське Православ’я, 

оцерковлення, православні віруючі, релігійна громада. 

 

Постановка проблеми. Загострення уваги дослідників, зокрема релігієзнавців, потребують 

проблеми, пов’язані з вивченням процесів залучення індивіда до релігії та способу життя 

віруючих людей. Відтак відновлення православних цінностей в українському суспільстві, їх 

реалізація в повсякденному житті вочевидь пов’язані з процесами релігійної соціалізації. 

Релігійна соціалізація, в православному контексті – оцерковлення, постає актуальною 

науковою проблемою, що засвідчує не лише багатогранність дослідницького інтересу до цього 

феномена, я й спрямованість просвітницьких зусиль Православної Церкви не стільки на 

невіруючих, як на відновлення традицій серед оцерковлених віруючих. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В міждисциплінарному дискурсі вплив релігії 

на сучасну особистість найчастіше розглядається в руслі психології, соціології, педагогіки, 

політології, культурології. Українська дослідниця В. Бодак доводить, що механізмом 

соціалізації особи постає культура, яка формує і характеризує людину як діяльного 

суб’єкта, завдяки чому людська істота набуває якостей, необхідних для життєдіяльності в 

суспільстві з історично заданими культурними характеристиками [3, с. 67]. Про вплив 

особливостей релігійної культури на входження людини в релігійну традицію пише 

російський автор Т. Склярова, стаття якої присвячена основним напрямкам досліджень 

релігійної соціалізації в сучасній педагогіці та соціології [12].  

Особливості процесів релігійної соціалізації індивідів досліджує також В. Безрогов, 

наголошуючи, що освоєння православ’я розпочинається з оцерковлення [2]. Проблеми та 

перспективи застосування категорії «оцерковлення» для оцінки ступеня релігійності 

православних віруючих аналізує М. Алєксєєва, розглядаючи походження та різні підходи до 

розуміння оцерковлення і критеріїв його вимірювання [1]. Як «обжитість» у Церкві, – знання її 

статуту, обрядів, звичаїв, повсякденного буття загалом, відчуття себе в цій сфері своїм, – розуміє 
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явище оцерковлення В. Чеснокова [13]. Сучасні особливості освоєння православної традиції 

досліджує Л. Іпатова [6]. На тлі вивчення парафії як інституційної форми, визначення динаміки 

взаємодії релігійного та етнічного на низовому рівні досліджуються типи спілкування й 

згромадження, релігійна поведінка й психологія пересічних парафіян [10].  

Важливе методологічне значення для дослідження релігійності як багатовимірного 

феномена, що характеризується міждисциплінарністю досліджень, має науковий доробок 

американських вчених Г. Ленскі, Ч. Глока, Р. Старка, Дж.М. Йінгера, Д. Девідсона і Д. Кнідсена, 

Дж. Фішера, Р. Патнема і Ч. Ліма та інших, праці котрих зорієнтовані на практичні 

показники реалізації релігійності.  

Цілі й завдання статті. Різноманітність дискурсу про Православ’я, який передбачає 

дослідження розшарування православних віруючих за ступенем інтенсивності релігійного 

життя, підходів до освоєння православної традиції, не заперечує потребу у вивченні сфери 

життєвого світу, зокрема особливостей соціалізації як компонента релігійної повсякденності 

оцерковлених носіїв православної свідомості в Україні. Відтак мета статті – виявлення 

специфіки оцерковлення як релігійної соціалізації сучасних віруючих Українського 

Православ’я. Завдання дослідження полягають у з’ясуванні змісту та взаємозв’язку понять 

«релігійна соціалізація» й «оцерковлення» та межі застосування останнього в науковому 

дискурсі, розкритті особливостей процесу оцерковлення українських православних віруючих, 

аналізі підходів до специфіки православної соціалізації.  

Виклад основного матеріалу. Релігія об’єктивується через релігійність як прояв 

суб’єкта, яким постає індивід, група, колектив, нація, певне суспільство. Релігійність 

більшість дослідників розуміють як ознаку віруючої людини чи громади, суспільства, 

головну характеристику епохи чи індивіда, певний стан індивідуальної та суспільної 

свідомості тощо. Так, А. Колодний і Б. Лобовик трактують релігійність як важливе поняття 

соціології релігії, що характеризує якісну й кількісну визначеність (ступінь, рівень, 

характер) суб’єктивного засвоєння релігійних ідей, цінностей, норм та їхній вплив на 

поведінку, життєдіяльність віруючих, релігійної спільноти. Автори вважають, що 

«релігійність можна розглядати як ціннісно-життєву орієнтацію, суб’єктивну якість 

свідомості індивіда, його внутрішню здатність до реалізації релігійних установок.  

Релігійність, зауважують вчені, є операційно інтерпретованим поняттям, сутність якого 

розкривається через визначення ступеня, рівня, характеру релігійності. Ступінь релігійності 

характеризує рівень засвоєння індивідом, групою релігійних ідей, норм, цінностей, тобто 

рівень інтенсивності релігійних ознак. Рівень релігійності – поняття, яке відображає певну 

величину екстенсивності поширення релігії (релігійних ознак) серед населення (села, міста, 

регіону, країни), соціально-демографічних груп (робітників, селян, інтелігенції, жінок, молоді і 

т. ін.). Характер релігійності – показник, що дає можливість визначити якісні особливості, 

певні відмінності та специфіку релігійності серед віруючих – прихильників різних конфесій, а 

також окремих регіонів...» [11, с. 277-278].  

Н. Дудар, до прикладу, розуміє релігійності як наявність та прояви вірувального 

ставлення людини до надприродного: Бога, Вищої сили, Космічного розуму, Всесвітньої 

енергії тощо [4, с. 9]. Дослідниця виокремлює масовий і оцерковлений типи релігійності та 

їх носіїв. Масова релігійність характеризується низьким ступенем та поверхневим рівнем 

релігійних переконань, слабкою релігійною вірою, недостатньою інтенсивністю релігійних 

почуттів та переживань, пасивною релігійною діяльністю, повільним засвоєнням релігійних 

ідей, норм та цінностей, вираженою ритуалістичністю, конформізмом, декларативністю. 

У розрізі цього дослідження важливим постає здійснений автором аналіз оцерковленого 

типу релігійності, якому властива цілісність, виваженість, ґрунтовність релігійних 

переконань та їх максимальна відповідність конкретним релігійним віруванням, 

вимогливість до виконання релігійних практик з усвідомленням їх самоцінності, 

залученість до релігійних організацій, участь в соціальній, просвітницькій, благодійницькій 

та іншій діяльності релігійних громад. Оцерковлені віруючі характеризуються сприйняттям 

віри як способу життя, переконаність в істинності релігійного вчення, в неможливості 
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існування віри поза релігією. Вони вимогливі до виконання релігійних практик, вважають 

обов’язковим знання ідей та сутнісних основ релігії, з якою себе ідентифікують [4, с. 14].  

Відтак динаміка релігійності досліджується сучасними вченими на рівні індивідуальної 

свідомості, релігійної громади та як особлива характеристика суспільної свідомості. В 

контексті дослідження процесу сприйняття християнських цінностей та способу життя 

віруючою особистістю чи групою людей інтегральність терміна «релігійність» спонукає до 

використання поняття «релігійна соціалізація». Особливістю методології досліджень релігійної 

соціалізації є вивчення індивідуальної релігійності в контексті освоєння особистістю 

багатовікової релігійної традиції, тобто виявлення типових ознак, які є маркерами зміни 

ступеня релігійності в індивідуальній свідомості, відносинах, поведінці. Значна частина 

віруючих людей співвідносить особисту релігійність з традиційними релігіями, прагнучи 

виразити релігійні потреби в утверджених ними формах.  

При вивченні проблеми соціалізації особи українська дослідниця В. Бодак вважає 

найширшим культурологічний підхід. Поняття «релігійна культура», вважає автор, має 

безпосереднє відношення не лише до віруючих, а й до невіруючих, оскільки є невід’ємною 

складовою загального для всіх людей універсуму культури. Відтак «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» [3, с. 67].  

Кожна релігійна культура передбачає інтелектуальне освоєння її спадщини, має певний 

спектр обмежень поведінки, а також правила регуляції емоційної сфери своїх послідовників. Т. 

Склярова на конкретних прикладах опису механізмів освоєння релігійної традиції, зокрема 

православ’я, визначає специфіку методології дослідження релігійної соціалізації. Виходячи з 

розуміння процесу соціалізації як залучення та відокремлення людини в суспільстві, автор 

припускає, що вивчення цього феномена має відображати особливості прилучення до 

релігійної традиції та відокремлення від неї. Освоєння людиною релігійної традиції, з одного 

боку, спонукає її пристосовуватися до нових норм і правил, а з іншого, – засвоюючи релігійний 

світоглядний «формат», людина певним чином відокремлюється в суспільстві. З огляду на це, 

дослідниця пропонує визначати релігійну соціалізацію як «процес входження людини або 

групи людей в релігійний уклад життя, засвоєння ними релігійних цінностей та норм поведінки 

і як наслідок цього – зміна взаємовідносин із суспільством, зумовлена релігійними законами, 

що сповідуються» [12]. 

Констатуючи різноманітність точок зору на релігійну соціалізацію, вчені пояснюють цей 

факт різними гранями освоєння релігійної традиції, які лежать в основі розуміння цього 

явища – ритуальним, організаційним або доктринальним, віроповчальним. Так, В. Безрогов 

доводить, що основою релігійного життя західних християнських країн тривалий час є 

віровчення і переконання в його істинності. Послідовники ж східного християнства 

пріоритет вбачають в ритуалах, участі в церковних службах і таїнствах. Внаслідок цього 

відрізняється й розуміння релігійної соціалізації, що в найзагальнішому сенсі є 

становленням віруючого, яке відбувається в певному конфесійному та соціокультурному 

контексті. З православної точки зору, зазначає В. Безрогов, релігійна соціалізація є 

оцерковленням, залученням до парафії, громади, про що йдеться практично в усіх 

церковних документах та посібниках з православної педагогіки. Автор відзначає, що 

світські дослідження релігійної соціалізації практично відсутні у вітчизняній науці, в якій 

закріпився стереотип церковного характеру цієї проблеми [2]. 

Як бачимо, засвоєння людиною всього, що пропонує їй релігія й активна реалізація 

засвоєного в житті, призводить до релігійного забарвлення активності особи в усіх сферах 

суспільства. Тобто, своїм впливом релігія може докорінно змінювати світогляд і картину 

світу людини. В цьому, на думку В. Бодак, полягає особливість впливу релігії, церкви на 

соціалізацію особистості як складного процесу її становлення, формування «Я», що 

співвідноситься з особистостями соціуму. Це процес не лише вживання особи в соціальне 
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середовище, а й її відокремлення від соціального світу, усвідомлення власної 

індивідуальності, свого становища в світі, формування мотивацій поведінки [3, с. 67].  

У практиці Православної Церкви термін «оцерковлення» використовується для 

позначення спеціального обряду, а також означає двосторонній процес, що виокремлює 

позиції суб’єктів і об’єктів. З одного боку, це процес поступового набуття основ віри і 

благочестя, з іншого – входження в Церкву, що передбачає категорію православних, які не 

лише хрещені, а й прагнуть жити по-православному. Термін «оцерковлення» вживається 

щодо християнських конфесій, що робить його застосування проблематичним у контексті 

вивчення релігійного життя прихильників нехристиянських конфесій та позаконфесійної 

релігійності. На думку М. Алєксєєвої, термін «оцерковлення» близький до поняття 

«глибина релігійності», проте не може розглядатися не лише як ідентичний релігійності, а й 

як універсальний показник для різних типів релігійності [1, с. 97].  

Православній соціалізації, яку більшість дослідників ототожнюють з процесом 

оцерковлення, приурочена значна кількість досліджень, проте, аналізуючи особливості 

освоєння релігійної традиції, більшість вчених звертаються переважно до зовнішніх 

показників. Характеристика релігійності людини, на думку В. Чеснокової, розпочинається з 

опису її способу життя. Дослідниця виокремила п’ять змінних – частоту відвідування 

храму, частоту сповіді й причастя, регулярність читання текстів Святого Письма, форма 

молитви, піст, які пропонує соціологам як зовнішні показники індексу оцерковленості. 

Автор зауважує, що індекс оцерковленості дає мінімум знань про людей, які ідентифікують 

себе з Православ’ям. Зовнішні ознаки входження в церковну традицію демонструють 

динаміку руху людини в напрямку освоєння православних уявлень і цінностей, в тому числі 

і труднощі на цьому шляху.  

Проте, зазначає дослідниця, зовнішні маркери оцерковлення не є самодостатніми і не 

можуть усвідомлюватися як кінцева мета православної соціалізації. Зовнішнє звернення 

людини до православної традиції покликане підкріплюватися внутрішньою роботою 

людини над собою з метою поступового наближення своєї самосвідомості й поведінки до 

ідеалів християнства. Для цього особистісних зусиль людини недостатньо й потрібна 

підтримка певної реальної та стійкої структури, вважає В. Чеснокова, маючи на увазі, 

насамперед, парафію чи громаду, життєдіяльність в яких дає людині досвід вкорінення в 

церковній традиції. Таким чином простежується глибинний взаємозв’язок зовнішніх ознак 

та внутрішніх змін у процесі релігійної соціалізації [13].  

З точки зору Православної Церкви, процес оцерковлення передбачає залучення людини до 

церковних віроповчальних знань, досвіду церковно-статутної дисципліни й молитовно-

євхаристійного богослужбового життя, духовне керівництво, що допомагає вдосконаленню 

християнських чеснот, подолання самолюбства, гордині, корисливості. Оцерковлення 

передбачає особисте духовно-моральне, аскетичне життя (молитва, піст, милостиня) в родині, в 

Церкві, активну діяльність у релігійній громаді, що сприяє набуттю моральних і духовних 

зв’язків та братерських відносин, зразком яких є відносини ранньохристиянської громади в 

євангельському дусі. Очевидно, що особи, які соціалізуються в православній традиції, 

приймають церковні норми та зразки поведінки, орієнтуючись на тих, хто належить до цієї 

традиції. Зразками для наслідування є, насамперед, священики, як легітимні носії цієї культури 

й традиції, потім – віруючі громади з певним досвідом церковного життя.  

Православна Церква необхідною умовою оцерковлення вважає катехізацію – здійснення 

духовно-просвітницької діяльності серед різних прошарків суспільства з метою залучення 

людей до норм християнського життя. І навпаки, метою катехізації є оцерковлення – залучення 

людей до християнського життя в лоні Церкви. Так, ігумен Петро (Мещерінов) розглядає 

катехізацію, як діяльність, спрямовану на сприяння оцерковленню. Наслідком катехізації є 

пізнання віровчення, набуття православного світогляду та свідоме входження в життя Церкви, 

моральне життя, регулярна участь в церковних таїнствах, особливо Євхаристії [8].  

Православні автори наголошують, що оцерковлення означає не лише сукупність знань та 

церковних зовнішніх дій, а процес входження в Церкву, віднайдення моральних та духовних 
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зв’язків з іншими людьми в церковній громаді, перетворення в живу клітинку боголюдського 

організму Христової Церкви. Відтак оцерковитися – означає увійти в життя церковної громади, 

засвоїти й стати носієм її властивостей як частини Церкви – єдності, святості, соборності й 

апостольності. Цього можна досягти лише вирішивши ряд завдань: пізнати Євангелія як книги 

життя і прийняти Переказ Православної Церкви, осягнути християнські віровчення та 

світогляд, набути базові знання про церковне життя і визнати спосіб життя християнина в 

рамках канонічних правил та церковної дисципліни, сприймати оцерковлення як поетапне 

входження у практичне освоєння чину церковного життя, залучатися до життя громади з 

визнанням Євхаристії як центру життя православного християнина, прийняти ієрархічну 

структуру Церкви, віднайти особисте духовне життя під пастирським керівництвом та своє 

місце в посильному служінні Церкві, усвідомлювати відповідальність перед Богом та Церквою 

за церковне життя, як форму розвитку й зростання особистого благочестя [5].  

У наукових дослідженнях здійснюються спроби типологізації різноманітних форм 

внутріцерковної православної релігійності. Здобутки сучасних російських вчених у 

вивченні проблеми релігійної соціалізації можна значною мірою екстраполювати на 

українські реалії. Зокрема, класифікацію оцерковлених віруючих подає М. Митрохін, 

виокремлюючи три категорії – вікову, традиційну й світоглядну. Перша поділяється на 

більшість, до якої належать бабусі віком 55 років і більше, переважно – пенсіонерки, що 

знайшли в церковному житті нову форму зайнятості, звернувшись до релігії в 

пострадянський час і меншість – малограмотні «хранительки» православних традицій 

радянських часів, які різною мірою спотворювали ці традиції.  

Другу категорію, за М. Митрохіним, складають вихідці з православних сімей, що впродовж 

радянського періоду зберігали віру й належний спосіб життя. Значна частина представників 

цієї групи, до яких належать майже всі церковні ієрархи, залишається жити і працювати при 

Церкві. Світоглядними віруючими, що складають не чисельну, проте активну й ініціативну 

групу людей, є переважно інтелігенція, яку особисті духовні пошуки спонукали до навернення 

в радянський і пострадянський час. У 1990-і роки ця категорія розкололася на лібералів 

(модерністів) і фундаменталістів (традиціоналістів). Окрім того, автор вирізняє тип 

православного віруючого, що є надбанням 1990-х років – енергійного й обмеженого в 

інтелектуальному відношенні підприємця або його дружину, які часто є вихідцями з 

середовища військових, співробітників правоохоронних органів або чиновників, не 

обов’язково пов’язані з криміналом. Ця категорія людей сприймає Православ’я як органічну 

заміну або продовження радянської державницької ідеології. Ще один прошарок віруючих 

складають маргінали – алкоголіки, колишні ув’язнені, жебраки, бродяги, люди з відхиленнями 

в розвитку, які просять милостиню біля воріт храму або мають тут роботу і житло [7, с. 52].  

Особливістю значної кількості сучасних віруючих є різний за тривалістю доцерковний 

період життя, а відтак – відсутність первинної соціалізації в православній сфері. З іншого 

боку, проблемою сучасного православ’я є погляд на оцерковлення як норму всього 

церковного життя. Насправді ж, навчання християнина на початковому етапі його 

церковності – вбудовування в обряд, в церковну дисципліну тощо – надалі має відійти на 

другий план, поступившись життю в Христі, що відбувається частково на індивідуальному 

рівні, проте майже не стосується церковної громади.  

Цей «наступний після оцерковлення етап церковного життя» ігумен Петро (Мещерінов) 

визначає як «виявлення Церкви й приватне зростання людини в Христі», що є єдиним 

органічним процесом, який, з боку виявлення Церкви, вимагає згромадження, а з боку 

індивідуального життя в Христі – церковної педагогіки. Представник Церкви констатує 

відсутність в церковному житті одного й іншого. З цієї ж причини не відбувається творення 

громад, що грунтуються на двох засадах: євхаристичності й солідарності в любові. 

Історично так склалося, що навички досвіду солідарності в людей відсутні. 

Євхаристичності ж не дозволяє виявлятися застигла обрядовість і гіпертрофоване 

оберігання церковних заборон та приписів [9].  
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Відсутністю церковної педагогіки, яка допомагає віруючим змінювати себе, творити особисте 

та громадське духовне й моральне християнське життя, ігумен Петро пояснює випадки, коли 

людина, навіть протягом тривалого проміжку церковного життя, знаходить в Церкві не 

справжню церковність як особисте зростання в Христі та в євхаристійному общинному житті, а 

субкультуру, ідеологію, політиканство, комерцію, маніпулювання людьми, неповагу до 

особистості, обскурантизм, магізм. За словами автора, на іншому полюсі церковного життя 

перебуває християнська місія, яка не зробила кроку далі субкультур і добровільно-примусових 

заходів. «Сучасне церковне життя втратило реальний релігійний вимір. Воно «пішло» кудись у 

метафізику, в книги, у висоту православного вчення, зовсім відірваного від життя. Сьогоднішня 

«віра в Церкву» присутня не в книгах, а в дійсності, не виявляє Церкву «тут і зараз», а 

перетворилася на віру лише «в життя майбутнього віку». Замість справжньої християнської 

релігійності церковність наша підмінюється секуляризмом» [9].  

Відтак можна стверджувати, що православна церковність – складний процес, пов’язаний з 

докладанням віруючим певних зусиль для подолання перешкод соціального середовища й 

ведення християнського способу життя. На думку В. Чеснокової, вивчення процесу 

оцерковлення слід розпочинати з дослідження елементів способу життя, всередині якого на цей 

момент відбувається перебіг релігійної роботи людини над собою. Засвоєння цих елементів 

свідчить про просунутість людини на шляху набуття церковного вигляду і про ступінь 

стійкості процесу розвитку в цьому напрямку. Оцерковлення – це добровільне визнання 

людиною впливу Церкви через засвоєння собі встановленого в ній способу життя та способу 

думок. При цьому засвоєння способу мислення відбувається паралельно і в тісному зв’язку з 

засвоєнням способу життя, який є провідником сталого впливу Церкви на людину, що дозволяє 

останній з часом виробити нове ставлення до світу і до себе самої [13].  

Як бачимо, визначення поняття та з’ясування сутнісних характеристик релігійної соціалізації 

та оцерковлення як вияву цих процесів у православній сфері світськими й церковними 

дослідниками демонструє схожість методологічних підходів до вивчення цього феномена. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, осягнення релігійної 

традиції відбувається переважно в процесі релігійного виховання та освіти, 

супроводжуючись процесом релігійної соціалізації окремої особистості чи груп людей. 

Релігійна соціалізація є цілісним процесом розвитку й саморозвитку, єдністю засвоєння 

соціальних умов середовища й адаптації до них, з одного боку, та індивідуальної активності 

людини в релігійній сфері діяльності, з іншого. Феномен православної соціалізації тісно 

пов’язаний з поняттям «оцерковлення», яке використовується щодо християнських 

конфесій, переважно Православ’я. Надання послідовниками Православ’я пріоритету участі 

в церковних ритуалах зумовлює розуміння релігійної соціалізації переважно як процесу 

становлення віруючого в конфесійному контексті, тобто шляхом залучення до релігійної 

громади. Різниця наукових підходів і методів не означає відсутність єдності в розумінні 

предмета наукових досліджень – способу життя, свідомості та поведінки православних 

віруючих. Релігійність віруючої людини зумовлена властивою їй особливою парадигмою 

сприйняття світу, як створеного Богом, домінуванням у свідомості теологічної установки. 

Перспективу наступних досліджень теми автор вбачає у виявленні й аналізі механізмів 

православної соціалізації в громадах українських віруючих.  
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ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

І ФУНКЦІОНУВАННЯ У СУСПІЛЬСТВІ 

 

Стаття присвячена феномену етнічних спільнот, як специфічних соціальних груп, які 

визначають напрям розвитку суспільства, формують його культурне різноманіття та 

сприяють самовизначенню людини у системі соціальних відносин. Констатується, що 

утворення таких спільнот – результат спільності мови, спільної історії, особливих рис 

притаманних етносу. Зауважується, що соціологія активно досліджує механізми 

функціонування етнічних спільнот, оскільки від їхньої подальшої взаємодії залежить 

майбутнє всієї нації. 

Ключові слова: етнічні спільноти, самосвідомість, народність, самоорганізація, культура, 

інтернаціоналізм, асиміляція, рід, плем’я, етногенез, соціальна взаємодія, етнічний конфлікт. 

 

Актуальність. У світі налічується близько 10 тисяч етносів, етнічних груп, субетносів, 

етнографічних груп тощо. Всі вони відрізняються один від одного культурою, стилем 

життя, мовою, традиціями, життєвими цілями, релігійними ознаками, зовнішністю та 

іншими критеріями. Проте такі групи становлять деяку тісно переплетену мережу людських 

відносин, яка впливає на всі сфери людського буття: економіку, політику, культуру, релігію 

тощо. Сьогодні актуальними і важливими стають такі поняття як інтернаціоналізм, 

асиміляція, дезінтеграція. Це терміни, що означають певні процеси всередині 

взаємостосунків етнічних спільнот. 

Головне прагнення людства на сьогоднішній день – запобігти виникненню етнічних 

конфліктів, які руйнують цілі нації, сприяють занепаду цивілізації, обумовлюють 

ворожнечу і війну між етносами. Уникнути деструкції етнічних взаємовідносин можливо 

тільки за умов детального вивчення їхнього становлення, функціонування та тенденцій 

розвитку. Цими питаннями активно займається антропологія, археологія, фольклористика, 

історія, лінгвістика, етнологія. Наряду з ними вивчає етнічні спільноти і соціологія. 

Мета статті полягає в тому, щоб детально вивчити закономірності розвитку етнічних 

спільнот, системи їх входження у соціальні відносини з представниками інших 

національностей, а також розглянути шляхи гармонізації та гуманізації цього процесу. 

Виходячи із мети статті, ми висуваємо такі завдання: 

 визначити значимість етнічних спільностей у суспільному прогресі; 

 проаналізувати поняття «етнічність» у соціологічному ракурсі; 

 з’ясувати зміст понять «етнос», «етнічність», «етнічні спільноти». 

Ступінь розробленості проблеми. Проблемам етнічності, національної та етнічної 

ідентифікації приділяли увагу багато видатних зарубіжних і вітчизняних науковців. Особливий 

вклад у вивчення цих питань зробили зарубіжні дослідники: Б.Андерсен, Ф.Барт, Е.Вілсон, 

Ф.Гекманн, К.Гіртц, К.Енлоу, Т.Кузьо, Е.Сміт, котрі розглядають питання виникнення і 

сутності нації, етносу, ролі етнічності та етнічної ідентифікації у цих процесах. 

Серед наукових доробок українських мислителів попередніх поколінь і вчених сучасності 

доцільно виокремити праці В.Антоновича, Ю.Бачинського, В.Винниченка, М.Грушевського, 

Л.Липинського, а також М.Вівчарика, В.Євтуха, О.Картунова, І.Кресіної, І.Кураса, В.Лісового, 

О.Майбороди, М.Обушного, Л.Нагорної, Ю.Римаренка, Л.Шкляра, М.Шульги та ін. 

Виклад матеріалу. Для процесу розвитку цивілізацій характерною є закономірність, яка 

проявляється у прагненні людей формувати спільності. Спільність у широкому розумінні 

являє собою сукупність людей, які об’єднані стійкими відносинами і соціальними 
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зв’язками. Спільності є важливою складовою суспільства, тому що всі соціальні системи та 

соціальні інститути базуються на соціальних спільностях. 

Важлива роль у життєдіяльності суспільства, на нашу думку, належить соціально-

етнічним спільнотам. Етнічне буття людини прив'язане до певної місцевості з її 

географічними і природними особливостями, що позначається на побуті, культурі, характері 

людей, традиціях, звичаях, спільній історичній долі та інших об'єднавчих факторах, що 

далеко виходять за межі природно-географічного середовища. Проте етнос, будучи за своїм 

походженням пов'язаним із природою та тривалою генетичною еволюцією, свої головні 

характеристики отримує в соціально-культурному оформленні, і вони передаються від 

покоління до покоління через історичну пам'ять, через засвоєння культурних надбань, 

традицій тощо. Тому, ми вважаємо, що доцільним буде наступне визначення: етнічна 

спільнота – це спільнота, що твориться історично, незалежно від свідомості і волі людей. 

Британський соціолог Е.Д.Сміт, вважає, що етносам властиві шість найважливіших ознак: 

 Власне ім'я, аби мати змогу ідентифікувати себе та говорити про “суть” спільноти. 

 Міф про спільне походження, який містить ідею однорідного витоку в часі і просторі 

та який дає етносам відчуття уявної спорідненості. 

 Спільна історична пам'ять. 

 Один чи кілька елементів спільної культури (які, як правило, включають релігії, 

звичаї, мову). 

 Прив'язаність до Батьківщини – землі, на якій етнос не обов'язково проживає 

фізично, – важлива символічна прив'язаність до землі предків, як маємо у випадку 

діаспорних народів. 

 Усвідомлення своєї єдності, принаймні у якоїсь частини населення [8, c.56]. 

Соціально-етнічні спільноти посідають особливе місце серед соціальних спільнот, 

являючи собою найбільш сталі історично сформовані угруповання людей, взаємовідносини 

між якими виступають важливим фактором історичного розвитку людства. Такі спільності 

складаються на певній території в ході спільної господарської діяльності. Члени їх 

володіють загальними рисами психологічного складу, а також чітко усвідомлюють свою 

єдність і відмінність від інших подібних спільнот. Для визнання будь-якої групи етнічною 

спільністю потрібне виконання щонайменше однієї з таких умов: 

 члени спільності усвідомлюють свою приналежність до неї; 

 передбачається спільне походження членів спільноти; 

 члени спільності володіють мовною і культурною єдністю; 

 є внутрішня соціальна організація, нормується ставлення всередині спільності і 

контакти з оточуючими [10, c.16]. 

Етнічні спільності мали різну форму – від первісного стада людей до сучасних націй. У 

кожній з цих форм відображено рівень розвитку і характер соціального виробництва, 

виробничих сил, а також особливості взаємин і видів зв’язків у соціумі [1, c.29]. З 

розвитком цивілізації відзначається ускладнення спільності, формування внутрішньої 

структури. Загалом, можна виділити наступні етапи розвитку етнічних спільностей. 

Рід (клан). Визначальним етнотворчим фактором у родових (кланових) об’єднаннях є 

сімейно-шлюбні стосунки, основними формами яких є ендогамія, яку загалом слід 

розглядати як необхідну умову й ознаку виникнення і збереження етнічної спільноти. 

Плем’я. Кожне плем'я мало ознаки етнічної спільності: вони різнились одне від одного 

своїм походженням, мовою, сформованими традиціями і звичаями, поведінкою і духовною 

культурою. Плем'я об'єднувало два або кілька родів і мало свою мову, територію, звичаї, 

обряди тощо. Тільки належність індивіда до племені перетворювала його у співвласника 

спільної власності, забезпечувала йому деяку частку виробленого продукту, право участі у 

суспільному житті. 

Народ. У давнину, починаючи з античного періоду, слово “народ” уживалося стосовно 

тієї частини населення, яка добувала свій хліб фізичною працею, отже, воно передусім 

ототожнювалося з селянством. Ця традиція зміцніла в добу романтизму, в першій половині 
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XIX століття, коли на тлі піднесення фольклорних досліджень саме в селянстві побачили 

головного носія етнічних традицій, тому поняття “народний” та “етнічний”, “національний” 

уживалися як синонімічні. У XX столітті слово “народ” набрало універсального характеру. 

Його стали вживати стосовно етнічних груп та різних соціальних об’єднань; ним 

позначаються стабільні й тимчасові, організовані й стихійні людські скупчення, групи чи 

зібрання, працюючі маси населення і т.п. 

Народність. Історики та етнографи стали визначати народність як рівень етноісторичної 

зрілості, що відповідає першому етапові класового суспільства (починаючи з 

рабовласницького). Відтак і сьогодні народностями називають людські спільноти, які 

виникли на основі злиття племінних об’єднань, передували націям і мали такі риси, як 

спільність мови, території, економічних і культурних зв’язків [2, c.128]. Народність – це 

форма спільноти людей, що історично виникає за родоплемінною спільністю і формується 

на певній території при натурально-господарчій діяльності у процесі злиття, консолідації 

різних племен завдяки створенню єдиної мови, культури, традицій, обрядів. 

Нація. Р.Гайнутдінов, зокрема, під поняттям "нація" (етнос) розуміє історичну 

спільність, що виникає і розвивається на певній території в процесі соціально-культурної 

адаптації та характеризується інформаційними генетичними зв´язками і відзначається 

загальними, відносно стабільними особливостями мови, культури, психіки, а також 

свідомістю своєї єдності і відмінностей від інших [5, c.238]. Нація утворюється на основі 

певного етносу, до якого приєднуються представники інших етносів, що живуть на одній 

території та пов´язані між собою певним типом соціально-економічних відносин. Нація – 

політично і державно організований народ. 

До особливостей етнічних спільнот відносять такі фактори: 

по-перше, етноси є найдавнішими природними людськими спільнотами, які виникли 

задовго до появи і класів, і держав; 

по-друге, етноси є індивідуальним, унікальним, неповторним феноменом. Вони 

відрізняються один від одного не лише за своєю формою, але і за змістом свого існування, 

сутністю та характером. І саме ця неповторність та оригінальність форм і змісту існування 

етносів робить людство таким різноманітним та мозаїчним; 

по-третє, основними ознаками етносу вважаються спільне походження, мова, культура, 

територія, релігія, традиції тощо; 

по-четверте, етногрупи постійно змінюються: одні революціонізують у наднаціональні 

спілноти (Європейський Союз, безуспішна спроба утворити "радянський народ"), другі 

зникають внаслідок асиміляції, треті виникають під впливом глобалізаційних та 

інтеграційних процесів (численні групи мігрантів у країни ЄС та ін.) [8, с.34]. 

Етнічні спільноти відіграли значну роль у соціальному прогресі. Їхня значимість полягає 

в наступних факторах: 

1) є одними з найдавніших соціальних утворень; 

2) являють собою численні групи індивідів; 

3) так як етноси є носіями специфічних соціокультурних цінностей, історичного досвіду, 

вони відіграють велику роль в соціалізації як окремих індивідів, так і соціальних груп; 

4) беруть активну участь у політичних, культурних, економічних процесах і є, таким 

чином, однією з найважливіших соціальних складових суспільства [7, c.72]. 

Етнічним спільнотам доводиться взаємодіяти одне з одним, нерідко буває так, що етнічні 

меншини повинні пристосовуватись до стилю життя, прийнятого титульним етносом. В 

таких ситуаціях ми маємо справу з етнічною адаптацією. Спершу поняття «адаптація» 

виникло у біології; в суспільні науки перенесено представниками органічної школи, які 

зводили суспільні явища до біологічних. За своєю сутністю процес адаптації тісно 

пов'язаний з процесом соціалізації, інтеріорізації норм та цінностей нового соціального 

середовища, способів предметної діяльності, а також форм соціальної взаємодії, що 

склалися в ньому. Виділяють асиміляцію, інтеграцію, сепаратизм та маргінальність як 

специфічні стратегії поведінки етнічних спільнот. 
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Асиміляція. Подібний процес передбачає не тільки затирання відмінностей між 

етносами в економічному і політичному плані, але й зникнення, або ж розчинення культури 

меншин. При цьому етнос, що асимілюється, втрачає свою мову, традиційну культуру, 

етнічну самосвідомість, переймаючи етнокультурні компоненти іншого етносу. У разі, коли 

процес обмежується запозиченням лише культурних компонентів, він називається 

акультурацією [11, с.115]. 

Ізоляціонізм або сепаратизм. Передбачає відокремлення етнічної меншини в 

культурній, економічній і соціальній площинах від інших етнічних та національних груп і 

процес “замикання” на власній групі. Подібна модель може додатково мати юридичне 

підґрунтя або його не мати. Фактична ж сепарація виникає й відтворюється або спонтанно, 

або внаслідок прагнень і цілеспрямованих дій окремих етнічних спільнот, а найперше – 

частини їхньої еліти. Мета сепаратистських прагнень і дій зазвичай шляхетна – збереження 

традиційної групової ідентичності і захист прав групи та її членів.  

На сьогоднішній день в Україні процеси сепаратизму є актуальною проблемою. Розділ 

нації на так званих «західняків» та «східняків» не є більше територіальним, це швидше, вже 

розподіл за окремими політично-економічними вподобаннями та поглядами. Події зими 

2014 року (український «Майдан») створили передумови для вибуху сепаратистських актів, 

які назрівали вже давно в Україні. Причину слід шукати ще в далеких коренях історії, коли 

західна частина України перебувала під владою європейський держав (Угорщина, 

Чехословаччина та ін.), а східна Україна завжди була належна до території Росії. Явище 

сепаратизму на території унітарної, незалежної і вольової країни – це явище завжди 

небезпечне, оскільки несе загрозу мирного існування всієї країни та поглиблення вже і без 

того існуючих економічних, політичних та соціальних проблем. 

Інтеграція. Інтеграція передбачає вироблення толерантного ставлення і здатність усіх 

членів суспільства вільно взаємодіяти у соціумі. В той самий час вважаємо, що завдання уряду 

полягає у забезпеченні рівних прав і можливостей стосовно усіх громадян. У такій моделі є 

неприпустимим, щоб одна етнічна спільнота нав’язувала свою культуру і цінності іншій. 

Спробуємо виділити умови, які впливають на успішність інтеграції: подолання негативних 

установок і стереотипів щодо представників етнічних меншин; забезпечення рівності прав і 

можливостей для всіх громадян країни (подолання стану відсутності громадянства, 

справедливий розподіл ресурсів, забезпечення верховенства закону); подолання соціально-

економічних проблем, зокрема пов’язаних з придбанням необхідного житла, облаштуванням, 

гідним рівнем життя, подоланням безробіття, забезпечення соціального захисту; здіснення 

заходів для збереження і розвитку культури та освіти етнічних меншин. 

Маргінальність. Етнічна маргінальність виявляється як наявність в однієї людини 

етнічних ознак, що характерні для представників різних народів, культур. Маргінальна 

людина (від лат. margo – край) – це людина, в якої не сформована міцна, одностайна, 

узгоджена система соціальних ідентичностей і ціннісних орієнтацій [3, c.288]. А це 

призводить до внутрішніх конфліктів, розладів із самим собою. Таким чином, етнічна 

маргінальність спричинює процес трансформації особистості в системі етнічних відносин 

людина опиняється у проміжному стані, належить до двох (або й більше) етнічних груп. У 

внутрішньому світі індивіда це відображається як несформованість чи суперечність 

цінностей, світогляду, життєвих позицій, а отже, – як внутрішній психологічний конфлікт. 

Хочемо зазначити, що процеси адаптації не завжди проходять легко і безболісно. Різні 

соціальні блага – багатство, престиж, влада розподіляються в суспільстві у залежності від 

етнічної приналежності індивідів – тобто, у представників одних національностей є більше 

можливостей придбати і користуватися ними, ніж в інших. Саме через це виникає 

міжетнічна ворожнеча та міжетнічні конфлікти. 

Етнічним конфліктам притаманні певні закономірності соціальних конфліктів. Процес 

розвитку етнічних конфліктів складається з кількох стадій: 1) виникнення об’єктивних 

протиріч між суб’єктами (етносами); 2) усвідомлення цих протиріч суб’єктами; 3) стадія 

елементарних конфліктів, що перетворюються на загальний конфлікт; 4) розв’язання 
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конфлікту [4, c.22]. Етноконфлікти частіше є результатом безладної та часто непоєднуваної 

суміші різноманітних чинників – історичних, релігійних, культурних, економічних, 

регіональних, військових.  

Етнічний конфлікт – це вкрай загострене зіткнення національних інтересів націй та 

етнічних груп навколо національного питання, що виявляє себе у формі політичної 

боротьби, яка може переходити в насильство. Причиною етнічного конфлікту є 

нерозв’язання національного питання у соціальній, культурній, економічній, релігійній, 

мовній або інших сферах, від яких залежить збереження специфічності етнічних груп та 

їхній подальший розвиток [7, c.31]. 

Етнічний конфлікт – дуже небезпечне явище. Якщо етнічний конфлікт уже розгорівся, 

набрав сили, то його важко приборкати. Адже на застосування сили ворогуючі сторони 

реагують посиленням протидії. На нашу думку, етнічному конфліктові легше запобігти, 

аніж його усунути. 

Найефективнішим методом розв’язання конфлікту є переговори. Цей метод дозволяє 

бути справедливим, неупередженим, обговорюючи всі можливі причини виникнення 

конфлікту та його ескалації. Переговори, зазвичай, ведуть до консенсусного рішення. Але 

комунікація може допомогти тільки тоді вирішити конфлікт, коли обидві сторони шукають 

спосіб для досягнення взаєморозуміння. Адже чим точніше визначені істотні елементи 

конфлікту, тим легше знайти засоби ефективної поведінки. 

Висновки. Соціально-етнічні спільноти посідають особливе місце серед соціальних 

спільнот людей, являючи собою найбільш сталі історично сформовані угруповання людей, 

взаємовідносини між якими виступають важливим фактором історичного розвитку 

людства. Відмінність етнічних спільностей відрізняється від інших видів спільнот тим 

фактом, що вони створюються історично, незалежно від свідомості і волі людей. Ці 

сукупності виникають внаслідок потреб соціального розвитку та виробництва.  

Етносоціальні спільноти, як суспільне явище, відіграють надзвичайно важливу роль у 

гармонізації національних і міжнаціональних відносин, духовному житті суспільства. 

Виступаючи як важливий елемент, специфічний вид, частина нації, етносоціальні групи 

справляють суттєвий вплив на всі сфери суспільної свідомості. Цей діалектичний, 

суперечливий взаємозв'язок дає змогу процесу формування і розвитку етносоціальної 

спільноти виконувати свою важливу функцію, пов'язану з гуманізацією і гармонізацією 

національних та міжнаціональних відносин, утвердженням зрілих форм міжетнічного 

спілкування як важливого способу збагачення суспільного життя. Тому очевидною є 

актуальність вивчення законів та закономірностей виникнення, функціонування і розвитку 

етносів та націй як соціальних груп через призму їх взаємодії між собою, відносин і 

взаємозв'язків між членами відповідних груп, а також механізми їх включення в систему 

соціальних відносин. 
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The article is devoted to the phenomenon of ethnic communities as specific social groups, 

which determine the development of society, form its cultural diversity and promote self-

determination in the system of social relations. The formation of these communities is the result of 

common language, common history and other specific features of ethnicity. Sociology actively 

exploresthe mechanisms of ethnic communities because their developmentmakes a strong 

influence on the future of the nation. 
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Этнические сообщества: особенности формирования  

и функционирования в обществе 

 

Статья посвящена феномену этнических сообществ, як специфичных социальных групп, 

которые определяют направление развития общества, формируют его культурное 

разнообразие и способствуют самоопределению человека в системе социальных 

взаимоотношений. Констатируется, что создание таких сообществ – результат общего 

языка, общей истории и других особенностей самостоятельного этноса. Отмечается, 

что социология активно занимается вопросами о механизмах функционирования 

этнических групп, так как от их дальнейших взаимодействий зависит будущее всей нации. 

Ключевые слова: этнические сообщества, народность, самоорганизация, культура, 

интернационализм, ассимиляция, род, племя, этногенез, социальное взаимодействие, 
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УДК 159.924.24:159.947.24:316.6 

© Наталія Ковтун 

(Житомир) 

 

ТВОРЧІСТЬ ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ВОЛЬОВОГО ХАРАКТЕРУ 

 СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

У статті проаналізовано творчість як сферу втілення вольового характеру соціальної 

активності особистості. Дослідження феномену творчості, як сфери об’єктивації соціальної 

активності, відбувається на основі аналізу таких вольових якостей особистості, як сміливість, 

рішучість, старанність, ретельність. Особлива увага зосереджена на дослідженні 

цілевідповідності і цілеспрямованості як атрибутивних ознак вольової активності генія. 

Ключові слова: воля, вольові якості, творчість, соціальна активність, геній. 

 

Постановка проблеми. Творчість як екзистенційний вияв людського буття поряд з такими 

феноменами, як свобода, справедливість, гуманізм, має непересічне значення у соціальній сфері. 

У творчості виявляється життєстверджуюча енергія вольового прагнення до перетворення 

дійсності як вияв соціальної активності особистості і суспільства загалом. Проблема визначення 

вольових засад творчої активності особистості актуалізується в умовах становлення 

глобалізованого суспільства, коли перед людською цивілізацією постають проблеми 

планетарного масштабу – екологічної й економічної безпеки, загрози втрати культурної й 

національної ідентичності, міжетнічні, міжрелігійні, міжцивілізаційні конфлікти. Тим більше, 

що в сучасному соціумі митець витісняється на периферію суспільного буття, припиняючи бути 

центром розвитку духовної сфери. Відтак, саме вольова націленість особистості на творче 

вирішення чи хоча б послаблення означених проблем є важливим аспектом новітнього 

соціально-філософського дискурсу. 

Творчість як феномен соціокультурного досвіду стала предметом зацікавленості 

представників багатьох наукових дисциплін – філософії, історії філософії, соціальної філософії, 

естетики, евристики, культурології, гносеології, психології, педагогіки. Значний рівень 

зацікавленості проблематикою творчості пов’язаний з її інтегральним характером у 

соціокультурному бутті. У процесі вивчення феномену творчості слід враховувати й 

психологічні її аспекти, її тісну прив’язаність до емоційно-вольової сфери. Наразі втілення 

творчого задуму залежить від соціокультурних умов існування митця. На підставі цього 

творчість постає й предметом дослідження у межах соціальної філософії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У філософській парадигмі грунтовно досліджені 

сутнісні ознаки творчості, теоретико-пізнавальна та соціальна природа творчості. Загальна 

концепція творчості була розроблена у напрацюваннях М. Бердяєва, А. Бергсона, Дж. Гілфорда, 

А. Маслоу, Р. Мея, К. Роджерса, Е. Фромма, Ю. Хабермаса. Окремі аспекти співвідношення 

феномену волі й творчості розкриті у творах Аврелія Августина, І. Канта, А. Шопенгауера, 

Ф. Ніцше. Особливої значущості при цьому набувають праці одного з засновників еврилогії 

П. Енгельмеєра, в яких творчість і воля розглядаються у контексті концепції трьохактної 

діяльності митця. В цілому, у філософській літературі основна увага дослідників зосереджена 

навколо аналізу онтологічного, гносеологічного, психологічного, соціального аспектів 

творчості. Однак, вольовий характер творчості як втілення соціальної активності не став 

предметом системного соціально-філософського аналізу. 

Метою дослідження є визначення ролі вольового начала у творчості як сфері об’єктивації 

соціальної активності особистості.  

Виклад матеріалу. З’ясування місця і ролі вольового начала у творчому процесі вимагає 

уточнення змісту поняття «творчість». У нашому дослідженні під творчістю ми розуміємо 

створення, розробку, реалізацію художньо-естетичних задумів, проектів, вирішення практичних 
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і теоретичних проблем. У широкому розумінні творчість постає формою діяльності, а відтак і 

соціальної активності. Більше того, творчість як форма активізації і звільнення життєвої енергії 

особистості є необхідною умовою виживання людської цивілізації. 

У сповненому небезпек світі людина змушена долати природну необхідність, адаптуючись 

до неї. Однак, у сфері соціальної необхідності вона зіштовхується з ще більшою 

невизначеністю, адже у природі простежуються більш очевидні зв’язки, порівняно з соціальною 

системою. Виходячи з цього, рівень актуалізації вольових зусиль у напрямку адаптації суб’єкта 

до соціуму зазвичай значно вищий, ніж у природному середовищі. 

Творчість у такому розумінні є не тільки шляхом подолання соціального сущого, а й 

способом буття особистості в ньому. Навіть за умови, коли діяльність митця виглядає 

безуспішною, непотрібною, його активність є буттям особистості. При цьому одним з 

регуляторів впливу творчості на соціальну дійсність є совість. Саме совість у контексті 

морально-етичного виміру існування митця, на думку Е. Фромма, не тільки спонукає до 

творчості, а й може її нівелювати на догоду соціальній необхідності (владі, ідеології, славі, 

грошам) [4, с. 130]. Утім, на несвідомому рівні справжнє прагнення до творчості у формі творчої 

совісті спонукає митця до перетворюючої діяльності. 

У творчості особистість не просто протистоїть необхідності, вона створює інший світ. На 

відміну від природної сфери, у суспільстві людина вільна у творчості. Саме свобода волі є 

умовою перетворення світу і здатності людини творити «з нічого». Однак, як відзначає 

М. Бердяєв, у цій страшній свободі – усе богоподібне достоїнство людини і страшна її 

відповідальність [1, с. 337]. Лише вільна людина здатна до творення. З необхідності 

народжується лише еволюція, а творчість походить зі свободи. 

Творчість якнайповніше виявляється там, де людина свідомо або несвідомо не враховує 

необхідності у певній сфері дійсності. Часто це відбувається на межі різних наук, де 

науковець незашорений, незакомплексований, у доброму розумінні «необізнаний» зі 

знанням, яке претендує на роль «абсолютної» істини. Означена «революційність» творця 

завбачує його протистояння зі світом, позиціювання від нього. В таких умовах відбувається 

актуалізація вольових якостей особистості, адже в соціальній сфері людина, зазвичай, 

виявляє конформізм, боячись порушити достатньо нетривку соціальну гармонію. При 

цьому сміливість, рішучість, відчайдушність як втілення вольової активності дозволяють 

творцеві досягати вершин у мистецтві. 

Через вольові якості виявляється пристрасне прагнення митця до іншого буття, що 

реалізується у двох основних тенденціях: «як воля до геніальності і як воля до бездарності» [1, 

с. 396]. У такому розумінні воля до геніальності постає втіленням націленості особистості на 

відважне протистояння природній і соціальній необхідності. Натомість для переважної 

більшості людей властива воля до бездатності як боязке пристосування до світу. Щоправда 

потенційно здатність до творчості властива усім людям. З цього приводу слушною є думка 

П. Енгельмеєра, що елементи геніальності у формі здогаду, навіювання, прозріння, інтуїції 

властиві кожній людині. Її «іскри вкраплені в людську масу у значній кількості» [6, с. 162]. 

Мистецтво діє на індивіда, спонукаючи і вводячи людину в екстатичні стани, які згодом 

переходять у сферу емоційної пам’яті. 

Піднесення, бажання здійснювати звершення неможливі без актуалізації таких вольових 

якостей як цілеспрямованості, рішучості, сміливості. Утім, сила волі особистості формується 

достатньо повільно, шляхом тривалого навчання і наслідування. Водночас у процесі актуалізації 

творчої активності особистості відбувається виявлення й таких вольових якостей, як 

старанність, ретельність, твердість характеру, акуратність, котрі спонукають творця невпинно 

слідувати обраним шляхом до високої мети, оминаючи й переживаючи нещастя. 

У єдності вказані якості мінімізують здатність людини до сумніву, роблячи її мислення 

певним чином догматичним. З цього приводу М. Бердяєв зауважує, що догматизм якраз і є 

проявом метафізичного характеру волі, який розсікає «дурну» множинність [1, с. 283]. З цим 

пов’язана й така якість генія, як безапеляційність, абсолютна впевненість у доцільності власної 
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перетворюючої діяльності. Сумнів таким чином постає метафізичним безволлям і безсиллям 

покласти межу нав’язливій множинності творчим актом розсікання. 

Окрім вольових якостей, які є основою творчої активності особистості, зв’язок творчості й 

волі розкривається й через цілеспрямованість й цілевідповідність. Людина у невпинному потоці 

буття, прямуючи до мети, не здатна досягнути стану абсолютної гармонії й задоволення. Лише 

«мистецтво завжди перебуває біля мети, адже воно вириває об’єкт споглядання зі світового 

потоку» [5, с. 301]. Через досягнення мети творець долучається до цілісного сприйняття об’єкта 

у просторі й часі. Виходячи з цього, цілевідповідність і цілеспрямованість постають 

атрибутивними ознаками творчості. 

Цілевідповідність геніїв пов’язана з тим, що вони зазвичай «не зраджували своїм 

переконанням і не ставали віровідступниками, ... не відхлилялись від своєї мети, не 

залишали один раз розпочатої справи» [2, с. 302]. Скільки настійливості, енергії, такту 

виказували генії під час виконання ними задумів і яким цілісним характером вирізнялись 

вони у житті. Вказана цілеспрямованість втілюється і в тому, що «єдина ідея, яка складає 

мету і щастя їх життя, цілком володіє їх розумом і слугує дороговказом у житті» [2, с. 302]. 

Актуалізуючи вольові зусилля, творець для здійснення свого задуму не шкодує зусиль і не 

зупиняється перед жодними перешкодами. При цьому цілеспрямованість творця 

супроводжується його ясною свідомістю і врівноваженістю. 

У творчій активності генія цілеспрямованість пов’язана зі специфікою сприйняття і пізнання 

дійсності. Свого часу А. Шопенгауер виділив два основні способи пізнання. Перший спосіб 

виходить з закону достатньої підстави і застосовується у практичному житті і в науці. Це спосіб 

Аристотеля. Натомість платонівський спосіб – спосіб геніального споглядання – виявляється у 

мистецтві. На думку німецького мислителя, перший спосіб подібний могутньому урагану, який 

рухається, не знаючи ні початку, ні мети.. і змітає все на своєму шляху; другий – подібний 

спокійному сонячному променеві, який перетинає шлях урагану, навіть не торкаючись його [5, 

с. 301]. Якщо перший шлях активно використовується звичайними людьми у практичному 

житті, то другий шлях властивий для творчості генія, здатного до «чистого» споглядання. 

Продовжуючи вказані міркування, П. Енгельмеєр відзначає, що без участі волі й свідомості 

відображення фактів у душі генія самі складаються в ряди, паралельні явищам природи і 

випереджають факти [6, с. 162]. Отже, якщо творчість генія підноситься над сферою волі й 

свідомості, про що свого часу говорив і А. Шопенгауер, то творча активність просто 

талановитої людини базується на актуалізації вольового начала у процесі діяльності. 

Талант, актуалізуючи вольові зусилля, здійснює свої відкриття на основі дискусійного 

мислення. Натомість геній «схоплює враження на льоту і проковтує їх, не помічаючи... Ці 

враження самі поєднуються з раніше засвоєними і впливають на формування нових 

винаходів» [6, с. 162]. При цьому у діяльності генія відбувається поєднання оригінальних 

завбачень з несприйняттям чужих думок і почуттів. У такому розумінні споглядання генієм 

дійсності потребує певного забуття власної особистості. Геніальність як втілення об’єктивності 

протилежна суб’єктивній, зверненій у себе, волі. Умовою виявлення генія в мистецтві є 

наявність у нього набагато потужнішої пізнавальної здатності, ніж необхідно для служіння 

індивідуальній волі. Неприв’язаність до індивідуальної волі продукує й надлишок сил генія, 

який живе у стані тривожності й схвильованості. Це зумовлює націленість генія на часто нічим 

непояснювані спроби створити щось якісно нове. 

Дослідження співвідношення вольового і творчого начала у діяльності митця завбачує 

необхідність з’ясування специфіки становлення якісно нового. У контексті цього 

непересічне значення має методологічний підхід, запропонований П. Енгельмеєром. Він 

базується на поділі будь-якої активності на три акти. «Людська творчість є загальною 

функцією трьох діячів: бажання, знання і вміння. Функцію бажання (інтуїції) ми називаємо 

першим актом, функцію знання (розмірковування) − другим актом, функцію вміння 

(рутини) − третім актом» [6, с. 116]. Завдяки цим трьом актам активності людина створює 

світ культури, свою другу (штучну) природу. Справжня творчість з’являється лише тоді, 

коли людина задіює усі три акти активності. 
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У результаті новаторського вирішення завдання за допомогою трьохакту нові форми 

творчості через їх наслідування переходять на рівень автоматизму, котрий дозволяє 

перевести нововведення у сферу широкого застосування різними суспільними верствами. 

Власне воля виявляється лише там, де не вистачає автоматичної пристосованості. З огляду на 

це воля, на думку П. Енгельмеєра, постає ознакою недостатності пристосованості суб’єкта до 

певної ситуації, що й зумовлює необхідність у нововведеннях [6, с. 144]. У випадку, якщо 

людина досягає цілковитої пристосованості до чогось, то одного автоматизму достатньо для 

її існування. Це, у свою чергу, нівелює продукування нових ідей, почуттів, бажань. Відтак, 

автоматизм є втіленням набутих особистісних характеристик. Натомість наявність волі 

вказує на процес засвоєння людиною нових зразків соціокультурного досвіду. Воля 

виявляється там, де людина відчуває необізнаність з певними зразками соціокультурного 

досвіду і потребує освіти. І цілком очевидно, що пізнання розпочинається лише внаслідок 

імпульсу воління, тобто під впливом відповідних мотивів. 

На основі виділення трьохактної структури діяльності П. Енгельмеєр поділяє всіх людей 

на три групи: люди натовпу, таланти, генії. Натовп під впливом стадного інстинкту любить 

лише звичне, бажає лише дозволеного і вірить тільки в те, що освячене часом [6, с. 159]. 

Будь-яке нововведення, тим більше те, що швидко впроваджується, викликає у натовпі 

упереджену ворожість, адже все нове продукує у ньому відчуття загрози звичному 

існуванню. У такому розумінні одним з найбільших ризиків для натовпу є здатність 

людини до розмірковування і самостійної діяльності. 

Над людьми натовпу підносяться таланти, здатні до ясних логічних міркувань і критики. «Ці 

люди також опираються на авторитети, але не слідують за ними сліпо» [6, с. 160]. Таланти 

усвідомлюють необхідність нововведень, однак обережно ставляться до їх упровадження. Вони 

обстоюють не кардинальні перетворення, а часткові інновації, прискіпливо порівнюючи всі «за» 

і «проти», що призводить до соціальної апатії й нерішучості в їх діяльності. 

Незважаючи на це, таланти є гарними послідовниками і продовжувачами чужої 

творчості. Акраз із соціальною активністю талантів й геніїв пов’язаний перехід від 

новаторських зразків творчості до їх широкого засвоєння у суспільстві. П. Енгельмеєр 

називає цей процес переходом до рутини. Творчість і рутина як дві протилежні тенденції 

вступають у боротьбу, як тільки зустрінуться, і в приватному, і в суспільному житті, в науці 

й мистецтві, у політиці й педагогіці, філософії й релігії, у піднесеному й приземленому [6, 

с. 13]. Таким чином, немає сфери соціальної активності людини, де не було б взаємодії 

рутинного консервативного й творчого прогресивного начала. 

Вольовий імпульс у творчості сприяє тому, що нове, інноваційне, здатне витримати природні 

й штучні перешкоди. Немає таких перешкод, які могли б завадити справжньому творінню 

зайняти своє місце у соціокультурному просторі й часі. У зв’язку з цим важливу роль відіграє 

дотримання критерію цілевідповідності, адже саме соціальне оточення визначає, що з 

новоствореного потрібне і своєчасне, а що ні. У суспільному розвитку не тільки все нове 

піддається порівнянню з традиційним, а й усі зразки соціокультурної традиції свого часу 

пройшли перевірку часом і до того ж успішну. 

Воля творця визначає й долю творіння: чи надати йому можливість самостійного 

існування, чи залишити при собі, чи навіть знищити. Відомим є факт особливого ставлення 

Леонардо да Вінчі до картини «Джоконда», з якою він не розлучався до самої смерті або 

феномен «спалених рукописів». 

Як вже зазначалося, діяльність генія часто викликає суспільний супротив. Генії не тільки 

протистоять суспільству, їм важко, як зауважує А. Шопенгауер, знайти собі подібних [5, 

с. 302]. У контексті цього нагадаємо слова російського дослідника П. Енгельмеєра, що 

геніїв не можна порівнювати, адже вони володіють усією повнотою творчої активності. 

Якщо талант можна успадкувати, то геніальність − ні. У таланті домінують загальнолюдські 

риси, а в генії – особистісні [6, с. 160]. На цій підставі можна сказати, що талант є явищем 

суспільним, а геній − індивідуальним. 
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Твори талановитої людини відзначаються складністю, високим ступенем систематизації. 

Натомість, все геніальне просте і легко сприймається іншими. Якщо талант обов’язково 

розумний, то геній відзначається наївністю і певною непристосованістю до соціального 

буття. Продовжуючи цю думку, зауважимо, що порівняння завбачує наявність як подібних, 

так і відмінних ознак у сутності певного об’єкта. Якщо людей талановитих можна 

порівнювати, то геніїв ні. Це пов’язане з їх унікальністю, адже генії, навіть подібні (як-от, 

Олександр Македонський і Наполеон, Бетховен і Моцарт, Ньютон і Дарвін) неспівмірні між 

собою. Неспівмірність генія з суспільством, його відчуженість від суспільства, виявляється 

у його самотності й байдужості до соціального життя. Це пов’язане з тим, що геній або 

умовно, або явно відрікається від «світу». З цього приводу нагадаємо слова Г. Сковороди 

«Світ ловив мене, але не упіймав». 

Воля генія виявляється у відмові від спокійного, забезпеченого життя. Шлях творчості є 

своєрідним подвигом. Почасти похмурий погляд геніїв на оточуючих, за твердженням 

Ч. Ломброзо, залежить від того, що будучи новаторами, вони з незворушною твердістю 

виказують переконання, несхожі з усталеними, і тим самим відштовхують від себе 

більшість розсудливих людей [2, с. 38]. Новаторські ідеї, зазвичай, формуються на основі 

попередніх вражень у їх синтезі з надмірно чутливою організацією суб’єкта. Вони постають 

раптово і розвиваються настільки ж несвідомо, як і необдумані вчинки психічно хворих. 

Належністю до сфери несвідомого пояснюється й незворушна віра людей, фанатично 

відданих певним переконанням. 

У контексті цього Ф. Ніцше звернув увагу на те, що митець часто перебуває у хворобливих 

станах свідомості. Мислитель виділив такі психологічні стани означеної хворобливості: 

1) сп’яніння: підвищене почуття могутності, внутрішня потреба виокремлювати у речах 

відображення власної досконалості; 2) крайня загостреність деяких органів відчуттів, наслідком 

якої є надмірна рухливість, комунікативність; 3) невільне наслідування: крайня збудливість, за 

якої певний зразок для наслідування передається як зараза [3, с. 442-443]. При цьому екстатичні 

стани митця нагадують архаїчні шаманські практики, які супроводжується відчуттям 

надзвичайної могутності та загостреності усіх відчуттів. Водночас геніальність як своєрідний 

невротичний стан, пов’язаний, насамперед, із сугестивним впливом митця, з його здатністю 

свідомо чи несвідомо придушувати волю інших людей і маніпулювати нею. 

Надмірна активність, збудливість, пристрасність митця виснажує й людську душу, й людське 

тіло. Геній, начебто, пожирає себе зсередини. Водночас пристрасність, надмірна збудливість 

мають бути з часом «зняті» результатами творчості. Але, як тільки проходить «момент екстазу, 

збудження, геній перетворюється у звичайну людину і падає все нижче, оскільки відсутність 

врівноваженості є однією з ознак геніальної натури» [2, с. 28]. З цього приводу Ч. Ломброзо 

зауважував, що усі, кому на долю випадало рідкісне щастя жити поряд з геніальними людьми, 

були вражені їх здатністю перетлумачувати в негативну сторону кожен вчинок оточуючих, 

вбачати повсюди переслідування [2, с. 36]. У контексті цього геній здатен достатньо агресивно 

ставитись до творів інших, виявляючи несприйняття нового, незрозумілого їм. 

Геніальність по суті трагічна, вона не вміщається у світі і не сприймається світом. У 

геніальності, за твердженням М. Бердяєва, завжди є якась безталанність перед судом «світу», 

майже непотрібність «світові» [1, с. 394]. Таким чином, виявлення вольових якостей генієм 

пов’язане з трагічністю його буття, адже геній не просто не відповідає запитам світу, а й 

протистоїть їм. Водночас мало хто з геніальних особистостей отримав визнання за свого життя. 

При цьому найсильніший супротив генії зустрічають з боку академічних кіл. 

Висновки. У цілому, здатність до творчості є фундаментальною характеристикою соціальної 

активності особистості. Здатність до творчого синтезу простежується у предметно-практичній, 

духовно-практичній та духовно-теоретичній сфері відображення дійсності. Вольовий характер 

творчості виявляється у перетворюючій активності суб’єкта, спрямованій на пристосування й 

адаптацію до природного і соціального середовища. 

Справжній творець йде неторованими шляхами, розвінчуючи авторитети і довіряючи лише 

своїй інтуїції. При цьому серед сотень невдалих спроб митець рано чи пізно створює щось 
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якісно нове. А відтак, його попередні, на перший погляд, цілком ірраціональні дії, реалізуються 

у раціональному фундаментальному результаті. Хоча перетворююча діяльність іноді й загрожує 

існуванню соціуму, вона є чи не єдиним способом його виживання. 

Перетворююча активність особистості базується на таких вольових якостях як 

цілеспрямованість, рішучість, сміливість, старанність, ретельність, твердість характеру, 

акуратність, які спонукають творця невпинно слідувати обраним шляхом до високої мети. При 

цьому для суб’єкта творчості властивий підвищений рівень інтенсивності прагнення до 

творчості. Водночас геній як уособлення творчої особистості важко сприймається суспільством 

і часто відзначається наївністю і непристосованістю до соціального середовища. 

У період активізації волі творча особистість здатна не тільки достатньо легко і чітко 

приймати оптимальні рішення, а й обирати шляхи досягнення бажаного. Під час активізації волі 

виявляються бажання і прагнення, все стає цікавим і легким не лише для пізнання, а й для 

перетворення. Від волі митця залежить, чи відбудеться ідеальний образ у матеріальній формі, чи 

ні. Реалізація вказаної волі часто набуває характеру одержимості, коли митець, перебуваючи у 

стані загострення усіх відчуттів, у стислі терміни завершує шедевр. Натомість у період вольової 

апатії у людини зникає бажання щось робити, навіть тоді, коли холодний розсудок наказує 

здійснювати певну дію. Стан пригніченості, розгубленості позначений бідністю не лише 

вольових, а й творчих проявів.  
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Nataly Kovtun 

Art as the sphere of a person’s social activity will character objectification  

 

In the article art as the sphere of a person's social activity will character embodiment is 

analyzed. The art phenomenon research, as the sphere of a person's social activity, is made on the 

basis of the analysis of such will characteristics of a person as courage, determination, diligence, 

diligence. Research of aim conformity and purposefulness as attributive features of a genius' will 

activity is emphasized. 

Keywords: will, will characteristics, art, creative activity, social activity, genius. 

 

Наталия Ковтун 

Творчество как сфера объективации волевого характера  

социальной активности личности  

 

В статье проанализировано творчество как сфера изъявления волевого характера 

социальной активности личности. Изучение феномена творчества, как сферы 

объективации социальной активности, базируется на анализе таких волевых качеств, как 

смелость, решительность, старательность, тщательность. Особенное внимание 

сконцентрировано на изучении целесообразности и целенаправленности как атрибутивных 

качеств волевой активности гения. 

Ключевые слова: воля, волевые качества, творчество, социальная активность, гений. 
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ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ 

В. ВИННИЧЕНКА 

 

У пропонованому дослідженні автор робить спробу охарактеризувати ключові моменти 

антропологічного вчення В. Винниченка. Стверджується, що філософсько-художні рефлексії 

мислителя про людину включені у світоглядний контекст української філософської думки. 

Висвітлено погляди українського письменника на специфіку формування національного 

характеру. На цьому тлі підкреслено тісний зв’язок національного характеру зі специфікою 

мислення людини та спільноти. З’ясовано причини скептичного ставлення В. Винниченка до 

розуму та проаналізовано такі риси українського менталітету як антеїзм, релігійність, 

емоційність. Автор акцентує увагу на тому, що головним життєвим принципом вченого та 

вершиною його моральних настанов виступає «чесність з собою». 

Ключові слова: антеїзм, релігійність, «чесність з собою», емоційність, розум, ліризм, 

екзистенційність, мораль, менталітет, «національний характер». 

 

Постановка проблеми. Починаючи від Сократа, проблема людини залишається наріжним 

каменем філософії. Дана закономірність є цілком природною, адже зрозуміти світ, сформувати 

відношення до нього можна лише у тому випадку, коли маємо чітке уявлення про те, хто така 

людина, в чому полягає сутність її життя, які її перспективи в світі тощо. Здавалось би, що тисячі 

філософських та релігійних антропологічних концепцій мали б дати відповідь на всі ці питання, 

однак в дійсності спостерігається зовсім інша ситуація. Вона обумовлена тими світоглядними та 

соціокультурними змінами, в яких живе і діє людина, змінює світ і формує нове відношення до 

нього. Епоха, породжує свого визначного мислителя, той в свою чергу, формує відношення до 

епохи та її світогляду. І так до безкінечності... 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із визначних українських митців-мислителів 

ХХ ст., без сумніву є Володимир Винниченко. Він сформував своє власне відношення не тільки 

до тих соціокультурних та політичних обставин, що складися на українських теренах на початку 

ХХ ст., але й на тлі їх аналізу запропонував власну антропологічну концепцію. Слід зазначити, що 

окремі аспекти проблеми людини у творчості В. Винниченка, вже неодноразово поставали 

об’єктом літературознавчого та філософського аналізу. В цьому контексті варто пригадати праці 

Г.Костюка, І.Лисяка-Рудницького, Л.Онишкевич, С.Погорілого, Г.Баран, В.Гуменюка, Н.Гусак, 

Л.Дем’янівської, М.Жулинського, С.Михиди, Г.Сиваченко, В.Хархун, С.Михиди, Л.Мороз, 

В.Панченко, Г.Сиваченко, Н.Михайловської та інших. Зазначені автори зробили чималий внесок 

у розвиток винниченкознавства. Разом з тим, відтворення розпорошеної у розлогій літературній 

спадщині антропологічної концепції В. Винниченка залишається не тільки актуальним, але й, на 

наш погляд, значно збагатило б європейську філософську антропологію. 

Зважаючи на сказане, метою нашої роботи є відтворення цілісної філософсько-антропологічної 

концепції В. Винниченка в контексті світоглядних та соціокультурних умов буття України та 

світу в першій половині ХХ ст. 

Дослідження передбачає вирішення таких завдань: 

– характеристика основних положень антропологічного вчення В.Винниченка; 

– вивчення поглядів В.Винниченка на специфіку формування національного характеру; 

– аналіз складових українського менталітету. 

Виклад основного матеріалу. Варто відзначити, що переглядаючи суспільні, моральні та 

політичні засади існування сучасного людства, Винниченко, розвиває типову для свого часу 

світоглядну парадигму, яка передбачає ставлення до природи не як до матеріалу, що 

використовується, а як до складного організму, в якому перебуває і людина, і з яким людина 

повинна взаємодіяти, не порушуючи основних функціональних зв'язків. 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

184 

Відношення В. Винниченка до природи формується не на ґрунті типових для першої половини 

ХХ ст. філософсько-наукових підходів до природи, а випливає зі специфіки українського 

менталітету, який дослідник розглядає у дусі Д. Чижевського, приділяючи значну увагу аналізу 

емоційності і сентиментальності, високій чуттєвості та ліризму. Саме ці риси українського 

національного характеру виступають тим засадничим чинником, який визначає дійсне 

покликання людини, завдання якої полягає не в завоюванні природи, не в тому, аби стати її 

«володарем», а в тому, щоб жити в гармонії з нею. «Назад до природи» – гукають деякі новатори. 

Цікаве це «назад», зауважує В.Винниченко. З цього виходить, що людина немовби відійшла від 

природи (і то кудись уперед) Але чи можна відійти від природи? Чи можна порушити закони 

природи? Дурниця, недоумство, вияв дії того самого антропоцентричного релігійно-

ідеалістичного погляду на природу» [2, с.63]. 

Виходячи з тих же ментальних характеристик та цілком у дусі екзистенціальних 

постулатів та традицій української філософської культури В. Винниченко заперечує 

всезагальність розуму, вказуючи на «закинутість» «комашки-людини» у всесвіт, «який 

якось інакше упорядкований, ніж може людина розуміти». Оскільки людині «дана 

можливість мислити тільки в формах простору й часу», то стає «ясно, що наша форма 

думання абсолютно не годиться тут, що наші поняття початку і кінця, без чого ми не 

можемо уявити собі ні одної речі на землі, щодо всесвіту не годяться» [5, с.408]. 

Письменник виступав проти «диктатури розуму», який щонайбільше відіграє роль 

«регістраційно-організаційного бюра» [Цит.за:1, с.176]. «Треба думати, – пише В. Винниченко, – в 

нас є якась сила, якій підлягають навіть такі могутні сили, як інстинкти… Вона може давати їм 

накази, і вони не сміють не послухатись її… Цю силу наука вмовилась називати підсвідомістю. 

Але це знов-таки елемент нашого інтелекту, нашого розумового бюра назва, а що це таке за сила, 

як порозумітися з нею, наша свідомість не знає» [Цит.за:1, с.176]. Усвідомлюючи незбагненність 

потойбічного, трансцендентного буття, письменник з сумом констатує: «А от живи, не розумій і 

не твоє діло. І стоїть комаха перед замкненими дверима великої тайни, крутить своїми 

примітивними щупальцями, обмацує міцні ворота і нічого не вдіє» [5, с.408]. 

Спростовуючи новоєвропейський примат розуму над емоціями, В. Винниченко виводить 

українську емоційність зі специфічного «інтимного» зв’язку з українською землею, який в 

українській філософії прийнято називати антеїзмом. Специфіку останнього, досить детально 

висвітлює О. Кульчицький. Він зазначає: «Ті праобрази [землі – Г.Б.] сильно впливають на життя 

та зазначаються і виявляються в поетичній творчості. Архітип плодючої Землі, українського 

чорнозему... відхиляє світосприймальні настанови від агресивної активності в напрямку м'якої, 

ентузіастичної забарвленості контемплятивности (пасивної споглядальності)» [9, с.55]. Ще більш 

красномовно, тісний зв'язок українців з землею показує І. Мірчук. Він вважає, що «український 

селянин усією своєю історією врісся в ту землю, на якій він працює спредвіку, і в цьому 

органічному зв'язку із землею бачить свою найсильнішу зброю, за допомогою якої йому 

вдалося… закріпити свої позиції на призначеному йому долею просторі… Заселення Сибіру, 

східноазіатських районів, Канади… – все це підтверджує наші міркування. Що із цієї… інтимної 

сполуки зі «скибою» мусило витворитися і відповідне психічне наставлення українців – це річ 

цілком зрозуміла» [10, с.22-33]. 

Символом української культури, українського способу життя, безперечно, є землеробство. 

Основним рушієм повноцінного життя українця-хлібороба є земля, господарство. Підтвердження 

значимості цього чинника знаходимо у художніх творах І. Франка (герої оповідань 

бориславського циклу письменника мріють повернутися на землю), М. Коцюбинського (герої 

повісті «Тіні забутих предків» зріднилися з господарством) та ін. 

Слід відзначити, що В. Винниченко, з одного боку, продовжує розвивати традиційний для 

української філософської думки погляд про витоки української ментальності зі специфіки 

української землі, а з іншого – неначебто пориває з ними, наповнюючи цей зв'язок новим 

змістом. Зокрема, у повісті «Голота» він простежує формування нової моралі, зумовленої 

безземеллям. Гіркі обставини життя вбили у персонажів повісті почуття господаря: «чи є хата, чи 

нема… аби добре було… Може, то через те, що я вже забув, що то – своє хазяйство» [2, с.36]. 
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Отож переривається зв'язок з народною культурою, лишились незапитаними предківські 

хліборобські традиції вшанування землі. Письменник показує небезпеку такого становища, коли 

внаслідок класового розшарування з'явилася велика маса селян, «котрих випихає із себе село, 

котрі більше не потрібні йому» [2, с.129].  

Цікаво, що подібні занепокоєння висловлював ще Г. Сковорода. На думку мандрівного 

філософа, потреба «віднайти себе» є найнагальнішою не тільки для окремого індивіда, а й для 

народу, до котрого той належить. Йдеться не тільки про суверенність внутрішнього світу, а й про 

притаманну певному народові передумову такого світу – «сродність» як укоріненість у рідне 

середовище існування. «Чи може бути яблуня жива й весела, коли корень нездоровий? – запитує 

філософ у «Розмові п'яти подорожніх про істинне щастя в житті». І далі роз'ясняє, що то за корінь: 

«Коли всі сини батька залишили і, покинувши дім, поринули в математику, у фізику, в 

навігацію… таким головам і на думку не приходить хліборобство» [11, с.331]. Саме воно, 

хліборобство, землеробство – «цей мир, ніби скарб неоцінений, в нашому домі і в середині нас 

закопано» [11, с.331]. Хліборобство, підсумовує Г. Сковорода, є чуже для «заброд і бездомників», 

«бо вони розточили серце своє по порожніх закутках» [11, с.331]. 

Аналогічні ідеї зустрічаємо й в літературній спадщині В. Винниченка: «ви уявіть собі: я 

родився в степах. Ви розумієте, добре розумієте, що то значить «в степах»? Там, перш усього, 

немає хапливості. Там люди, наприклад, їздять волами. Запряжуть у широкий, поважний віз пару 

волів, покладуть надію на бога і їдуть. Воли собі ступають, земля ходить круг сонця, планети 

творять свою путь, а чоловік лежить на возі і їде. Трохи засне, підкусить трохи, пройдеться з 

батіжком наперед, підожде волів, крикне задумливо «гей!» і знов собі поважно піде уперед. А 

навкруги теплий степ та могили, усе степ та могили. А над могилами вгорі кругами плавають 

шуліки; часами, як по дроту, в ярок спуститься чорногуз, м'яко, поважно, не хапаючись. Там нема 

хапливості. Там кожний знає, що скільки не хапайся, а все тобі буде небо, та степ, та могили. І 

тому чоловік собі їде, не псуючи крові хапливістю, і, нарешті, приїжджає туди, куди йому треба. 

Отже, я виріс у тих степах, з тими волами, шуліками, задуманими могилами. Вечорами я слухав, 

як співали журавлі біля криниць у ярах, а удень ширина степів навівала сум безкрайності. В тих 

теплих степах виробилась кров моя і душа моя» [3, с.194]. 

Водночас письменник руйнує зв'язок релігійного та національного начал українського народу. 

Зміст релігійності визначається багатьма критеріями, серед яких ключове місце посідають 

етнопсихологічні особливості. На сьогодні очевидним є те, що глибинна сутність релігійності 

українського народу зумовлена передовсім його національним характером, ментальністю. 

Аналізуючи релігійний аспект в творчості В. Винниченка, український дослідник Г. Костюк 

вказує на складність і неоднозначність поглядів українського митця. «Звичайно, – пише він, – 

атеїзм Винниченка питання не дискусійне. Він був чітко окресленим і принциповим сином своєї 

раціоналістичної і критичної доби. Він замикав собою вік свідомості М.Драгоманова, І.Франка, 

Л.Українки, М.Павлика, В.Стефаника та інших або, ширше кажучи, – вік панування 

європейського раціоналізму й просвітництва» [8, с.23-24]. Але як мислитель-гуманіст він не міг 

обминути вічних питань людського існування, розуміючи що «ці вічні проблеми більше чи менше 

органічно пов'язані в людській свідомості» [8, с.24]. Тому як письменник-мислитель він ніколи не 

вилучав цих проблем з кола своїх зацікавлень і творчості. До того ж проблема релігії, за словами 

Г. Костюка, не тільки невід'ємна складова частина людського буття, а й «філософська проблема 

самого автора» [8, с.24]. 

Розповсюдженість релігійних вчень В. Винниченко пов'язував з вірою людства досягти таким 

засобом щастя і гармонії життя. Оскільки «єдина ціль, зміст і рація існування всього сущого, а 

найпаче живого, – це почування повноти і гармонії всіх сил, прагнення жити в самому процесі 

життя, мати найвищу, вичерпуючу сатисфакцію», то саме «способами досягнення цієї мети у 

різних індивідуумів, різних груп, клясів, народів і в різні епохи служать різні засоби: релігія, 

влада, багатство, наука, кохання, любов, мистецтво» [5, с.288].  

На думку митця, тільки тому «існували і існують релігії, Боги», що «нема ні одної релігії, яка б 

прохала у вищої сили, Бога, шкідливого для людей, нещастя – на цьому чи на тому світі, це 

байдуже. Ті люди, які переконуються, що щастя не залежить від Бога, перестають молитися і 
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вірити в нього. Зв'язок щастя з існуванням Бога занадто очевидний, щоб треба було його 

доводити. Коли б запеклому, переконаному атеїстові трапилось почути зв'язок його повноти й 

гармонії сил з молитвою до Бога, того Бога, якого, на його щиру й тверду думку, немає, він зразу 

повірив би в Бога і молився б йому, як і всі теїсти» [5, с.288-289].  

Ідею Бога В. Винниченко пов'язував з ідеєю безсмертя. «З смертю Бога пропадає безсмертя, 

цей найкращий виразник інстинкту життя. Через те старі люди більше, охотніше вірять у Бога, бо, 

передчуваючи смерть, ближче стоячи до неї, більше люблять життя, дужче б'ється в них пульс 

життєвої сили інстинкту» [5, с.360]. Люди, які цінять себе високо, «яких дуже славлено», не 

можуть «без огиди, без протесту думати, що вони мають померти, померти цілком, без останку, 

без якої-небудь присутності їх хоч де-небудь у житті» [5, с.360]. Саме тому, вважає мислитель, 

«безсмертя зв'язане нерозривно з Богом, з силою надприродною і вічною. Бог є джерело вічности, 

невмирущости, розгадка всіх тайн, що сховано від нас» [5, с.361]. Тому «знову відновлюється 

релігія з усіма її атрибутами, більш чи менш модернізованими і пристосованими до сучасного 

занадто глибоко закоренілого способу думання» [5, с.361]. 

Будучи митцем-філософом, В. Винниченко добре розумів відносність суджень, що 

претендують на абсолютну правду. Письменник наголошував на множинності істини і тому 

застерігав про небезпеку перетворення будь-якого вчення в догму. З позицій «егоїзму 

(виділення В. Винниченка – Г.Б.), що лежить в основі всякої альтруїстичної моралі людей», 

В. Винниченко критикував «ідеально-християнську мораль», а зокрема, й біблійну заповідь про 

любов до ближнього. 

«Люби ближнього, як самого себе, віддай душу за нього». Тобто, будь до нього добрий, 

корисний, задовольняй його бажання і потреби, роби йому все добре і приємне. Тоді ти будеш 

вважатися моральним, порядним, хорошим чоловіком. Отже, оцінка людей має в ґрунті наш 

егоїзм, нашу користь чи шкоду. Ми цінимо людей по їх корисності для нас. З цього ґрунту ми ніяк 

не можемо зійти. І наскільки це єдиний ґрунт для людської моралі, найкраще доводить сама 

християнська мораль. Вже біля двох тисяч літ людськість вбачає в заповіді «Люби ближнього, як 

самого себе» якийсь ідеал, щось божественно гарне. Це через те, що кожному приємно і корисно, 

коли всі його ближні будуть слухатися цієї заповіді й з усіх боків любитимуть його, як самих себе. 

І не хотять бачити, що ця заповідь є чистий абсурд і безглуздя, що ніколи, хоч би людськість 

мільйони віків прожила, ця заповідь не може бути здійснима. Коли ж би здійснилась, то це 

визначило б дегенерацію, убогість, вимирання людськости. Це значило б, що всі індивіди 

людськости стали до хоробливості подібні одне до одного, з математично однаковими інтересами, 

бажаннями, рухами, словами, що вся людськість стала одним екземпляром людини» [5, с.387]. 

Отже, підсумовує В. Винниченко, «роблячи приємне одному, ніколи не можна мати гарантії, що 

цим не робиш зла другому» [5, с.388].  

Заперечивши існування Бога як першопричини всього сущого (натомість «інстинкт життя 

утворив Бога») [5, с.360], Винниченко тим самим свідомо заперечував і концепцію життя людини 

на землі як заслуженого покарання за гріхи прадавні і сьогоденні. Християнська ідея 

спокутування гріха заміняється на теорію «чесності з собою», яку митець доводить до цілісної 

філософської системи. 

Така позиція мислителя викликала немало заперечень. Так, наприклад, Г. Костельник повість 

В. Винниченка «Чесність з собою» сприйняв як пропаганду новітнього атеїзму. «А що в теорії 

легко кожну річ зідеалізувати, то й філософи, подвижники атеїзму покористалися тим плюсом 

теорії і зідеалізували атеїзм, представляючи його гідним провідником інтелігентської душі, 

найвищою мудрістю, поступом… А сей зміст страшний! Він веде до повного заперечення 

людськості, до нігілізму. З людини робиться аморальний звір, з людської спільноти – стадо 

мішаних звірів. Це, так би мовити, «нова мораль» [7, с.2]. 

Наслідком таких міркувань мислителя стало перше з тринадцяти сформованих правил 

індивідуальної моралі, які містяться у «Конкордизмі»: «в усіх галузях життя твого звільняйся від 

гіпнозу релігії і будь просто часткою природи» [Цит. за: 6, с.248]. Водночас, відповідаючи на 

запитання, «чи не руйнується з ідеєю Бога й безсмертя сила інстинкту життя?», «чи не вимре вся 

людськість від апатії, коли висохнуть в ній всі води й болота релігії?», письменник оптимістично 
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стверджує, що «велика сила проб'є собі в душі людини інше джерело й утворить нову мету й нові 

підсобні собі стимули до життя» [5, с.361]. 

Необхідно зазначити, що творчі ідеї В. Винниченка вписуються в життєво-практичну 

націленість українських мислителів на гармонію «слова і діла». Послідовність думок і дій, їх 

узгодженість, невіддільність є сформульоване ще за часів княжої доби і збережене в нашій 

духовній традиції розуміння філософії як «любомудрія», що вимагало не лише пізнання істини 

про сенс людського буття, а й життя в істині. Упродовж всієї історії в українській культурі як 

дійсний філософ шанувався не той, хто лише знає істину, а хто живе згідно з пізнаною ним 

істиною, хто власним життям стверджує істинність обстоюваних ідей. Основний Винниченків 

філософсько-світоглядний принцип – «чесність з собою» – виявляє подібність до життєво-

практичної націленості українських мислителів на гармонію «слова і діла». Реальним прикладом 

такої гармонії, на думку мислителя, без сумніву виступає Сократ, Т. Шевченко, Л. Толстой та ін. 

Адже, « попри всю відмінність, спільне – те, що їх об'єднувало і що принесло загальну любов і 

пошану. Це те, «що ці люди жили так, як говорили, і говорили так, як жили (виділення 

В. Винниченка –Г.Б.)» [4, с.28]. 

Висновки. На основі сказаного вище можна зробити висновок, що літературну спадщину 

В. Винниченка по праву слід вважати невичерпною скарбницею української філософської думки. 

Мислитель, не стільки в науково-теоретичних, скільки в літературних творах ставить ті питання, 

які завжди цікавили людину й, насамперед, це питання про сутність людини. Його однозначне 

вирішення, на думку В. Винниченка, не можливе, оскільки людина народжується і живе у 

певному природному та соціокультурному середовищі, яке визначає не тільки специфіку її життя, 

але й спосіб мислення, поведінки та відношення до дійсності. Загальне скептичне ставлення до 

кінцевих істин у творчій спадщині В. Винниченка, тісно співвідноситься з ідеєю про «чесність з 

собою», яка виступаючи наріжним каменем філософського мислення митця, була актуальною і 

для початку ХХ ст., і для нашого часу. 
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Anna Bezhnar 

Problem of person in literary-philosophical heritage of V. Vinnichenko 

 

In this article author researches an anthropological school of V. Vinnichenko. It is shown the 

involvement of philosopher vision of Person to the ideological context of Ukrainian philosophy 

and it is highlighted the philosophers' view on specific of national character formation. On this 

basis it is emphasized the tight connection of national character and particularity of thinking of 

individual and society. In addition to this author shows reasons of Vinnichenko's sceptical attitude 

to an intellect and highlights such features of Ukrainian mentality as antheism, religiosity and 

emotionality. It is underlined that the main vital principle of the scientist and the top of his moral 

attitude is «honesty with oneself». 
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Анна Бежнар 

Проблема человека в литературно-философском наследии В.Винниченко 

 

В предлагаемом исследовании автор ставит задачу охарактеризовать ключевые 

моменты антропологического учения В.Винниченко. Утверждается, что философско-

художественные рефлексии мыслителя о человеке включены в мировоззренческий 

контекст украинской философской мысли. Освещены взгляды украинского писателя 

касательно специфики формирования национального характера. На этом фоне 

подчеркнута тесная связь национального характера со спецификой мышления человека и 

общества. Выяснены причины скептического отношения В.Винниченко к разуму и 

проанализированы такие черты украинского менталитета как антеизм, религиозность, 

эмоциональность. Автор акцентирует внимание на том, что главным жизненным 

принципом ученого и вершиной его моральных установок выступает « честность с собой». 

Ключевые слова: антеизм, религиозность, «честность с собой», эмоциональность, ум, 

лиризм, екзистенцийнисть, мораль, менталитет, «национальный характер». 
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БОГОСЛОВ'Я В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

 

У статті проведено аналіз значення богослов'я як навчальної дисципліни в системах 

освіти Австрії, Німеччини та Швейцарії на прикладі навчальних закладів, в яких 

розвивається богослов'я, та статистиці дисертаційних досліджень в цій царині; 

висвітлено явище конкордатів у цих країнах та проведено порівняння стану богословської 

освіти у ВНЗ Центральної Європи. 

Ключові слова: богослов'я, освіта, конкордат, наука, університет. 

 

Постановка проблеми. Система освіти та організація наукової діяльності в межах кожної 

країни є динамічним процесом, який немає кінця, оскільки й сама досконалість немає меж. 

Освітній процес в Україні також перебуває в стані перманентної реформи, характер якої 

визначається кількома чинниками: українською національною самобутністю, спадком 

радянської системи освіти з її позитивами та негативами, євроінтеграційними прагненнями 

українського народу. В цих умовах постає питання, як вміло поєднати спадок минулого, щоби 

не втратити те добре, що було надбане протягом століть, та сучасні стандарти, які приходять із 

Заходу. В умовах необхідності самовизначення необхідно чітко усвідомлювати не тільки те, що 

ми вже маємо, а й те, що пропонує дух сучасності. Для цього важливим видається добре 

ознайомлення з надбаннями інших країн в освітній та науковій галузі. 

Метою роботи є аналіз богослов’я як навчальної дисципліни в освітній системі Центральної 

Європи. 

Основними завданнями дослідження є: 

1. Визначення значення богослов’я як навчальної дисципліни. 

2. Дослідження феномену богослов’я у дисертаційних роботах. 

3. Висвітлення статусів конкордатів для розвитку богослов’я. 

4. Проведення порівняльного аналізу стану богословської освіти у ВНЗ Центральної Європи. 
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Виклад основного матеріалу. Поставлене завдання неможливо висвітлити в одній 

роботі. Тому ми обрали лишень один аспект західної моделі освіти, обрамивши його 

історично, географічно та галузево. Історичними межами дослідження визначаємо період 

ХХ – поч. ХХІ століття; географічно обмежимося країнами домінування німецької мови; а 

для галузевих меж оберемо царину богослов'я. Підставою обрання богослов'я для огляду 

організації освітнього та наукового процесу обґрунтоване тим, що саме ця галузь є високо 

розвиненою у німецькомовних країнах та стоїть лише на стадії формування у вітчизняних 

закладах освіти і науки. Сьогодні тривають дискусії про доцільність вивчення богослов'я в 

державних закладах освіти України. Аргументи contra є наслідком тривалого панування 

атеїстичного соціалізму. Такі питання не поставали ні в Західній Європі, ні в Америці, де 

богослов'я займає своє важливе і традиційне місце в освітньо-науковому процесі. Можливо 

досвід інших допоможе нам – українцям – сформувати власну позицію в цьому питанні. 

При дослідженні поставленої проблеми ми звертатимемося до офіційних документів, які 

регулюють роль богослов'я в освітніх закладах німецькомовних країн. Однак більшість 

викладеного у цій роботі матеріалу автор отримав з особистого досвіду перебування в 

освітньому і науковому просторі німецькомовних країн. 

Першим і основним моментом для визначення місця богослов'я в освітній системі 

Німеччини, Австрії та Швейцарії є те, що богослов'я в цих країнах є визнаною державою 

академічною дисципліною, яка має тисячолітню традицію в їхній освітньо-науковій 

системі. Переважна більшість вищих навчальних закладів цих країн готують спеціалістів з 

богослов'я, які при закінченні навчання отримують дипломи державного взірця; готуються і 

захищаються дисертації за цією спеціальністю; існують видавництва, які традиційно 

займаються виданням саме богословських книг. 

Після Реформації Німеччина та Швейцарія залишилися конфесійно розділеними. 

Відповідно на освітньому рівні ця проблема вирішується шляхом заснування двох 

богословських факультетів в одному і тому самому виші. Тому в більшості вищих шкіл 

Німеччини паралельно діють факультет католицького богослов'я (Fakultät für Katholische 

Theologie) і факультет протестантського богослов'я (Fakultät für Evangelische Theologie). За 

цією традицією університети Австрії називають свої богословські факультети факультетами 

католицького богослов'я, хоча Австрія повністю католицька країна і на її території немає 

протестантських факультетів. Більшість історичних університетів і академій в Центральній 

Європі засновувалися Католицькою Церквою і формувалися за середньовічною традицією як 

прикафедральні або монастирські школи. Саме звідси береться традиція іменувати 

працівників університетів тими термінами, які використовуються для окреслення церковних 

служінь. Наприклад, ректором первісно називали настоятеля кафедрального собору, згодом 

він автоматично ставав керівником прикафедральної школи, а коли ці школи внаслідок свого 

зросту відокремлювалися від кафедральних соборів, керівників цих шкіл продовжували 

називати ректорами. Аналогічна ситуація склалася із словом "декан". У Церкві ним 

називають священика, який керує округом, що складається з кількох парафій. Слово 

"ординарій" чи "ординарний професор", який використовується з західній системі освіти, 

походить від церковного титулу "ординарій" чи "ординарний єпископ", яким називають 

єпископа, що керує єпархією, на відміну від вікарного єпископа чи єпископа-помічника. 

Зрештою й саме слово "кафедра", яке використовується в освітньому процесі, походить від 

слова "кафедра", яким звуть місце, де під час Літургії стоїть єпископ. 

Оскільки найдавніші освітні заклади в Європі створювала Церква, природно, що в них 

робився основний наголос на вивченні богослов'я. Церкву можна впевнено назвати матір'ю 

європейської освіти і науки. Коли середньовічним монархам і удільним князям потрібна була 

тільки армія і система збору податків, а освіта, за винятком поодиноких правителів, як Карл 

Великий та Ярослав Мудрий, їх не цікавила, то Церква змушена біла готувати освічені кадри 

для богослужбової і пастирської роботи. Середньовічний священик повинен був вміти читати, 

щоби прочитати тексти богослужінь і молитов; мав знати богослов'я, щоби виголошувати 

проповіді та вміти тлумачити Святе Письмо. Якщо врахувати, що середньовічна Католицька 
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Церква для богослужінь використовувала латинську мову, то кожен священик був 

зобов’язаний її знати, а це означає, що він володів іноземною мовою, до того ж універсальною 

для всієї частини світу, з якою він в силу обставин міг контактувати. 

З переходом університетів у федеральну власність в Німеччині, Австрії та Швейцарії 

богословські факультети залишилися і отримали державне визнання. Сьогодні вони готують 

спеціалістів двох напрямків. До першого належать семінаристи, тобто кандидати до священства, 

які проходять відповідну священичу формацію в духовних семінаріях, але богословську освіту 

здобувають у класичних вищих навчальних закладах. Іншу групу студентів складають майбутні 

вчителі релігії, які згодом працюють у загальноосвітніх школах і гімназіях. 

Особливістю богословських факультетів є те, що призначення професорсько-викладацького 

складу відбувається не лише керівництвом вишів, а й церковною ієрархією. Університет не 

може самовільно призначити професора богослов'я без узгодження з Церквою. У випадку 

католицьких богословів керівництво університету може призначити професора виключно за 

узгодженням з місцевим єпископом та Конґреґацією католицької освіти Апостольського 

Престолу. Конґреґація надає майбутньому професору відповідний документ "missio canonica", 

без якого науковець не може отримати посаду або вчене звання на факультеті католицької 

освіти. Серед викладачів богослов'я переважає духовенство, особливо єзуїти, які від часу 

Контрреформації й до нині відіграють провідну роль в богословській освіті. Останніми 

десятиліттями, щоправда, збільшується кількість мирян, які поповнюють ряди професорсько-

викладацького складу богословських факультетів. Причиною цього стали реформи, які 

відбулися в Католицькій Церкві після Другого Ватиканського Собору. 

Студенти богословських факультетів після закінчення навчання отримують освітньо-

кваліфікаційний рівень "магістр". Після початку реформ освітньої сфери, спровокованими 

Болонським процесом, студенти можуть отримати також ОКР "бакалавр". Після здобуття повної 

вищої освіти випускники вузів мають можливість продовжувати освіту в аспірантурах та 

готувати і захищати дисертації на здобуття наукових ступенів доктора богослов'я, що відповідає 

українському кандидату наук та габілітованого доктора богослов'я, що відповідає українському 

доктору наук. Габілітованими докторами стають переважно працівники науки і освіти, а 

докторати здобувають задля наукового удосконалення без подальших планів наукової чи 

науково-педагогічної самореалізації. Звільнення професора регулюється чинним державним 

законодавством та відбувається строго з досягненням пенсійного віку. Єдиним винятком з цього 

правила може бути ситуація, коли досягнення професором пенсійного віку відбувається під час 

семестру. Тоді професор залишається на займаній посаді до кінця семестру, щоби не переривати 

навчальні курси, які він вже розпочав. Після виходу на пенсію професор-емерит зазвичай не 

припиняє своєї науково-дослідної роботи. В більшості вислужені професори підтримують тісні 

контакти з факультетами і кафедрами, де вони працювали, за ними залишаються їхні кабінети та 

право користування бібліотечними та технічними фондами університетів. Їхня праця є дуже 

корисною для наукового розвитку наступних поколінь, зважаючи на величезний досвід і 

компетенції, здобуті протягом десятиліть активної наукової та науково-педагогічної роботи, а 

також на вільний час, який з'являється внаслідок відсутності навчального навантаження. 

Присутність та умови існування богослов'я у вищих навчальних закладах німецькомовних 

країн регулюється конкордатами – спеціальними угодами між Ватиканом та федеральним чи 

локальним урядом, які відносяться до міжнародного права. Значення та сфера поширення 

конкордату інша, аніж звичайної міжнародної угоди, оскільки вона, хоч і є документом 

міжнародного права, проте регулює внутрішньодержавні відносини між Церквою та урядом. 

Розуміння природи конкордатів змінювалося в ході історії. Середньовічні теоретики права 

трактували конкордати на основі "теорії привілею", тобто як церковні концесії державі, згодом їх 

почали сприймати як документи внутрішньодержавного правового регулювання на основі "теорії 

легальності". Сьогодні вони віднесені до міжнародного права, підписуються уповноваженими 

представниками Церкви і держави та підлягають ратифікації федеральними чи земельними 

парламентами. Сьогодні діє 191 конкордат, який укладений між Ватиканом та різними 

суверенними державами чи автономними утвореннями федерацій на усіх континентах. 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

191 

Серед німецькомовних країн найдавніший конкордат діє в Республіці Австрія. Його 

перша редакція була підписана 18 серпня 1855 року імператором Францом-Йозефом І та 

Папою Пієм ІХ. Цей конкордат залишав за Церквою право курувати освітній процес. 

Згодом цей конкордат отримав кілька поправок, однак основний його зміст залишився 

незмінний. Основна редакція згаданого конкордату відбулася у ХХ столітті. Оскільки 

Республіка Австрія відмовилася від усіх міжнародних угод та фінансових зобов'язань, 

укладених в час монархії, 5 червня 1933 року Папа Пій ХІ та федеральний канцлер 

Енґельберт Долльфусс підписали нову редакцію документу, який, щоправда, є майже 

повним повторенням старого. Документ отримав назву Конкордат між Святим Престолом і 

Республікою Австрія (Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich). 

Наступна редакція відбулась через кілька десятиліть. У 1957 році австрійський парламент 

ратифікував конкордат з незначними змінами. Діючий конкордат регулює систему освіти в 

царині богослов'я. Серед іншого в Конкордаті 1933 року сказано: "Академічні ступені в 

царині святої теології, присуджені папськими вищими школами в Римі, визнаються у всій 

їхній церковній і державній чинності" [4, Art.V §2], а також: "Призначення і допуск 

професорів чи доцентів до керованих державою факультетів католицького богослов'я 

відбувається виключно після виразної згоди відповідної церковної влади" [4, Art.V §3]. 

Федеративна Республіка Німеччина, намагаючись підкреслити автономію федеративних 

земель, зберегла традицію дотримання конкордатів, укладених окремо з кожним автономним 

утворенням. Оскільки деякі конкордати укладалися ще в той час, коли федеративні землі мали 

інші кордони, то території поширення і дії конкордату не завжди співпадають із сучасним 

адміністративним поділом Німеччини. Сьогодні на території Німеччини діють чотирнадцять 

конкордатів, а саме: Баварський конкордат (Bayerisches Konkordat) від 29.03.1924 [2], Пруський 

конкордат (Preußenkonkordat) від 14.06.1929 [5], Баденський конкордат (Badisches Konkordat) 

від 12.10.1932 [1], Конкордат з Рейхом (Reichskonkordat) від 20.07.1933 [6], Угода Землі Гессен 

з католицькими єпископствами в Гессені (Vertrag des Landes Hessen mit den Katholischen 

Bistümern in Hessen) від 9.10.1963 [7], Конкордат між Святим Престолом і Землею Нідерсахсен 

(Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Lande Niedersachsen) від 26.02.1965 [3], Угода 

між Святим Престолом і Вільною Державою Сахсен (Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und 

dem Freistaat Sachsen) від 2.07.1996 [8], Угода між Святим Престолом і Вільною Державою 

Тюрінґен (Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Thüringen) від 11.06.1997 [9], 

Угода між Святим Престолом і Зумлею Меклєнбурґ-Форпоммерн (Vertrag zwischen dem 

Heiligen Stuhl und dem Land Mecklenburg-Vorpommern) від 15.09.1997 [11], Угода між Святим 

Престолом і Землею Сахсен-Ангальт (Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land 

Sachsen-Anhalt) від 15.01.1998 [12], Угода між Святим Престолом і Землею Бранденбурґ 

(Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg) від 12.11.2003 [10], Угода між 

Вільним містом-державою Бремен і Святим Престолом (Vertrag zwischen der Freien Hansestadt 

Bremen und dem Heiligen Stuhl) від 21.11.2003 [15], Угода між Святим Престолом і Вільним 

містом-державою Гамбурґ (Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien und Hansestadt 

Hamburg) від 29.11.2005 [14], Угода між Святим Престолом і Землею Шлєсвіґ-Гольштайн 

(Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Schleswig-Holstein) від 12.01.2009 [13]. 

За прикладом католиків конкордати із земельними урядами в Німеччині укладають 

також протестантські деномінації. Позаяк протестанти в Німеччині не становлять 

монолітної структури, як католики, а їхні общини об'єднані за асоціативним принципом, то 

адміністративно-територіальний поділ Євангельської Церкви Німеччини (лютерани) 

відповідає радше часам Реформації і Тридцятилітньої війни, аніж сучасним поділам 

федеративних земель. Тому між німецькими земельними урядами та протестантськими 

спільнотами укладено 38 угод про регулювання церковно-державних відносин. 

На території Швейцарської Конфедерації немає єдиного повноцінного конкордату, але 

діють вісім угод між Католицькою Церквою та федеральним урядом чи місцевими урядами 

окремих кантонів, які регулюють різні галузі церковно-державних відносин. 
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На підставі згаданих угод на території Німеччини діє низка ВНЗ, в яких студенти здобувають 

вищу богословську освіту. Сьогодні в Німеччині налічується 427 вищих шкіл, з яких 108 мають 

статус університету. Серед них богослов'я вивчають у Вестфальському університеті Вільгельма у 

Мюнстері, Бамберрзькому університеті Отто-Фрідріха, Рейнському університеті Фрідріха-

Вільгельма у Бонні, Рур-університеті у Бохумі, Академії салезіан Дона Боско, Берлінському 

університеті Гумбольдтів, Вільному Берлінському університеті, Католицькому університеті 

Айхштетт-Інґольштадт, Авґсбурзькому університеті, Ерлянґенсько-Нюрнберзькому університеті 

Фрідріха-Олександра, Ерфуртському університеті, Університеті Йоганна Вольфґана Гьоте у 

Франкфурті на Майні, Фрайбурзькому університеті Альберта-Людвіґа, Фрайбурзькій 

педагогічній академії, Гайдельберзькій педагогічній академії, Гайдельберзькому університеті 

Рупрехта-Карла, Ганноверзькому університеті Ґоттфріда Вільгельма Ляйбніца, Університеті 

Мартина Лютера у Галлє-Віттенберґу, Ґьоттінському університеті Ґеорґа-Авґуста, Єнському 

університеті Фрідріха Шиллєра, Карлсруйській педагогічній академії, Університеті Дуйсбурґ-

Ессен, Бременському університеті, Трірському університеті, Падеборнському університеті, 

Оснабрюкському університеті, Ляйпціґському університеті, Кьольнському університеті, 

Вюрцбурзькому університеті, Гамбурзькому університеті, Університеті Росток, Реґенбурзькому 

університеті, Університеті Пассав, Університеті Сіґен, Філософсько-богословській академії 

Societas Verbi Divini Св. Августина, Церковній академії Бетель, Університеті Білефельд, 

Флєнсьбурзькому університеті, Академії Св. Георгія у Франкфурті на Майні, Ґрайсвальдському 

університеті Ернста Морітца Арндта, Богословському факультеті Фулда, Гільдесгаймському 

університеті, Мюнхенському університеті Людвіґа-Максиміліана, Майнцькому університеті 

Йоганна Ґутенберґа, Університеті Вехта, Тюбінґензькому університеті Ебергарда Карла, 

Технічному університеті Брауншвайґ, Технічному університеті Дортмунд, Ґісенському 

університеті Юстіса Лібіґа, Філософсько-богословській академії Валлєндар, Педагогічній 

академії Валлєндар, Кільському університеті Крістіана-Альбрехта, Кассельському університеті, 

Богословській академії Авґустана у Нойєтдеттельсав, Марбурзькому університеті Филипа І, 

Університеті Коблєнц-Ляндав, Ольденбурзькому університеті Карла фон Оссєцькі, 

Сарляднському університеті, Церковній академії Вуппенталь-Бетель. 

На території Австрії вищих навчальних закладів значно менше, оскільки меншим є 

населення Австрії. Тут діють 55 вищих шкіл, з яких 33 є університетами. Богослов'я 

вивчають у Зальцбурзькому університеті, Ґратському університеті Карла-Франца, 

Католицько-богословському приватному університеті Лінц, Іннсбрукському університеті 

Леопольда-Франца та Віденському університеті. 

Швейцарія налічує 59 вищих шкіл, з них десять визнаних державою університетів. Навчальна 

спеціальність богослов'я існує у Бернському університеті, Базельському університеті, 

Цюріхському університеті, Люцернському університеті та Фріборнському університеті. 

Критерієм оцінки розвиненості освітньо-наукового напрямку підготовки є показники 

захисту дисертацій у цій галузі. Кількість дисертацій, захищених у німецькомовних країнах 

за спеціальністю "богослов'я", вражає. У 2001/02 навчальному році було захищено 109 

габілітацій та 328 докторатів, у 2002/03 н.р. – 57 габілітацій і 313 докторатів, 2003/04 н.р. – 

51 габілітація, 282 докторати, 2004/05 н.р. – 69 габілітацій і 309 докторатів, 2005/06 н.р. – 46 

габілітацій 253 докторати, у 2007/08 н.р. – 50 габілітацій і 306 докторатів, у 2008/09 н.р. – 

51 габілітація і 244 докторати, у 2009/10 н.р. – 46 габілітацій і 290 докторатів, у 

2010/11 н.р. – 48 габілітацій і 265 докторатів, у 2011/12 н.р. – 43 габілітації і 206 докторатів. 

Висновки. В плані вивчення богослов'я та розвитку цієї спеціальності країнам 

пострадянського простору неможливо змагатися з Центральною Європою. Кілька десятиліть 

тоталітарного режиму знищили не тільки богослов'я як академічну дисципліну, а й 

вихолостили духовність, вразили найглибші підвалини національної свідомості та народного 

духу. Воскресити душу нації надзвичайно важко. Й сьогодні важко ствердити, що українська 

освіта надто розвинулася в порівнянні з радянським минулим. Помер радянський соціалізм, але 

запах від розкладання його трупа ще довго псуватиме загальну ауру нації. Система освіти 

СРСР, як би її сьогодні не вихвалювали ті, хто прагне повернення назад, не відбулася і не 
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сповнила своєї основної місії – освітнього виховання нації. Розвитку не спостерігалося не 

тільки в богослов'ї, а й у філософії та гуманітарних науках, які застигли на єдиному 

задогматизованому світогляді. Наука і мистецтво – це царини духа, які можуть розвиватися 

виключно у вільному злеті, з підримкою держави, але без її контролю. 

Приклад німецькомовних країн є повчальним для вітчизняної моделі освіти. Богослов'я, 

аналогічно до Німеччини, Австрії та Швейцарії, розвивається і в інших країнах Центральної 

і Західної Європи, Північної і Південної Америки, та на інших континентах. Кількість 

навчальних закладів, в яких викладається богослов'я, показники захисту дисертацій та 

академічних кафедр богословського спрямування показує, наскільки важливе місце займає 

ця наука в освітньому та культурному просторі розвинених країн. 

Викладений аналіз місця богослов'я в освітньо-науковій системі німецькомовних країн 

не охоплює всієї проблематики. Не менш важливе значення для розвитку богословської 

науки у цих країнах займають наукові премії з богослов'я, видавництва, що спеціалізуються 

на публікаціях богословських праць. Однак ці аспекти поставленої проблеми залишаться 

завданням подальших розвідок. 
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In the article the analysis of the importance of theology as an academic discipline in the 

education systems in Austria, Germany and Switzerland as an example of educational institutions 

that develop theology and in statistics of dissertation research in this field is performed, the 

concordat phenomenon in these countries is highlighted, and the comparison of the theological 

education condition in the universities of Central Europe is completed. 
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образования Австрии, Германии и Швейцарии на примере учебных заведений, в которых 

развивается богословия, и статистике диссертационных исследований в этой области; 

освещены явление конкордатов в этих странах и проведено сравнение состояния 

богословской образования в вузах Центральной Европы. 
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ТРАДИЦІЇ В ОБРЯДАХ ГУЦУЛІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

ЯК АТРИБУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

У статті зазначається, що епоха глобалізації містить не лише чимало переваг і 

можливостей, а й загроз і небезпек – зокрема, тенденцію до уніфікації всіх сфер 

суспільного життя. Це призводить до нівелювання культурної ідентичності. 

Підкреслюється, що ефективним запобіжником таких небезпек слугує етнонаціональна 

обрядовість і традиції, які впродовж століть виконують важливу світоглядну, 

просвітницьку і виховну функції.  

Ключові слова: традиції, обряди, ідентичність, тенденції, фактори впливу, світоглядні 

орієнтири. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Національна культура як сукупність 

традицій, звичаїв, норм, цінностей і правил поведінки реалізується на суспільно-

громадянському, традиційно-побутовому й художньо-мистецькому рівнях. В умовах 

духовного відродження України поглиблюється природна зацікавленість багатовіковими 

звичаями і традиціями, національно-історичною тематикою в літературі, музиці, живописі й 

декоративно-ужитковому мистецтві. Відбувається динамічний розвиток різних жанрів та 

видів мистецтва, створюються нові експериментальні театри й приватні художні галереї, 

проводяться фестивалі та конкурси. Пожвавлюється громадський рух з реставрації пам’яток 

історії і культури, поширюються фольклорні мотиви в естрадній музиці й самодіяльній 

художній творчості. Зазначені та інші вияви культурного неотрадиціоналізму 

досліджуються низкою компонентів сучасного соціогуманітарного знання: соціальною 

філософією, історією та теорією культури, етнологією та етнографією. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Сьогодні все більша кількість 

дослідників визнає, що усвідомлення культурної самобутності, національної спадщини, 

історичних коренів та творчого потенціалу суспільства разом з іншими важливими 

чинниками є однією з рушійних сил розвитку нації та держави. Якщо дотримуватися такої 

позиції, то стає очевидним, що саме культурна ідентичність відіграє чи не основну роль у 

державотворчому процесі. Навіть націєтворчий процес іноді трактується як творення 

загальнонаціональної культурної ідентичності. 

В сучасний період ця тема розроблялась такими теоретиками, як В. Андрущенко, 

Є. Бистрицький, М. Головатий, В. Горбатенко, П. Гнатенко, В. Євтух, В. Кремень, 

І. Кресіна, М. Михальченко, М. Обушний, Ю. Римаренко, В. Чернець, Р. Чілачава, 

Ю. Шемшученко. Особливо важливим для розробки зазначеної теми є комплексне 

дослідження, проведене авторським колективом під керівництвом В. Кременя, 

Ю. Римаренка, В. Чернеця та Ю. Шемшученка «Енциклопедія етнокультурознавства» 

(Київ, 2001-2002 р.), а також низка досліджень колективу Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса (2000-2007 рр.), проведених під керівництвом і 

за участю академіка НАН України І. Кураса.  

Мета статті полягає у вивченні парадигмального значення місця і ролі етнонаціональної 

обрядовості й традиції, які впродовж століть виконують важливу світоглядну, 

просвітницьку і виховну функції.  

Виклад основного матеріалу. У традиційній культурі гуцулів Східних Карпат до 

середини XX століття зберігалося багато давніх звичаїв і обрядів, які були тісно пов’язані з 

основним заняттям гірських жителів – скотарством. Безперечно, архаїчні компоненти 

давніх обрядів гуцулів походять від дохристиянських часів і належать до культури 

первісних світоглядних уявлень, які в різні історичні епохи зазнавали еволюційних змін. У 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

195 

часи економічної і соціальної нестабільності традиційні вірування оживають, як трава 

навесні після зимового сну. Це можна спостерігати і на початку XXI століття. Йдеться, 

зокрема, про віру в міфічні образи та їх відтворення в сучасній обрядовості. 

Серед свят і обрядів календарного циклу українців збереглися вірування про єдність 

Всесвіту, особливо його вертикальної моделі: потойбічний світ, земний та небесний. В 

українській обрядовості дуже чітко простежується світоглядна уява наших пращурів про те, що 

прихід нової пори року залежить від потойбіччя – вирію. Звідти прилітають птахи, які 

приносять звістку про прихід весни, а також своєрідне благословення на врожайність. Власне 

тому так добре розвинені й збережені звичаї шанування померлих родичів весною, хоча культ 

пращурів притаманний усім переходовим моментам у природі: від весни до літа, потім до 

осені, зими. Віра й реальне життя були тісно пов’язані. Людина вірила, що все довкола неї 

живе, розуміє, має свої бажання, тривоги, і ставилася до природи, як до живої істоти. До цього 

часу в мовленнєвому мисленні збережена уява про те, що «сонце сідає», «дощ іде», «вітер 

гуде», «вода біжить». «В часі дощу показує ся веселиця – весела дождевниця. Веселиця се 

Божа жила; вона тягне воду з чистої керниці та підносить єї під облаки в літі» [9, с. 5]. 

Для багатьох народів світу, а колись і для слов’ян, Новий рік починався з весняного 

рівнодення. Поверталися з вирію птахи, і з їх прильотом мала розпочинатися весна. Для 

зустрічі птахів існували магічні словесні формули, які повинні були забезпечити вроду, 

здоров’я, врожай, добробут. 

Серед гуцулів, як і інших мешканців Карпат, ще в першій половині XX століття (а 

частково й досі) побутували й побутують численні вірування, заборони і магічні дії. У 

календарних звичаях гуцулів заховалися давні релікти культури, пов’язані з їхнім колишнім 

хліборобським заняттям. Про це свідчать численні давні фольклорні пісенні твори, в яких 

оспівуються виноград, море, поезія хліборобської праці. Саме в колядках знаходимо 

відголоски про пшеницю, яка в горах не росте. А гуцул співає про золотий колос пшениці, 

про те, що він найме жати «сімсот молодців», в’язати снопи будуть «сімсот дівочок», а 

складеного збіжжя буде так багато, як зірок на небі. В колядках оспівується, як господар 

йде по широкому полю, він правою рукою плуг держить, а лівою – волів поганяє. 

Очевидно, якась частина племен прийшла в Карпати з рівнинної лісостепової землеробської 

України ще в давні часи і пізніше, змішавшись там з мігрантами з Балкан, волохами, 

утворила ті риси локальної культури українців-гуцулів, які й донедавна виразно збереглися. 

Святом, коли «вводиться літо в зиму», в Україні вважали Введення – 4 грудня (за старим 

стилем – 21 листопада). З цією датою пов’язано чимало прикмет, прогнозів і магічних 

звичаїв, що свідчили про її важливе значення. Вважалося, що Введення відкривало собою 

зимовий святковий сезон. 

Найбільш сприятливим для селянського дозвілля всюди в Європі вважався осінньо-

зимовий період, особливо насичений звичаями, обрядами, ворожіннями, піснями, 

колядками, щедрівками, ритуальним рядженням [5, с. 145-148]. 

Зимовий цикл свят суттєво відрізнявся від літнього тим, що останній відбувався переважно 

поза хатнім простором. Свята проводилися на галявинах, біля церкви, біля річок, у гаях. 

Зимові свята на Гуцульщині переважно відбувалися в хаті, біля домашнього й родинного 

вогнища. Це має сакральне, священне значення певних часових і просторових точок, зокрема 

простору, де відбувався ритуал. Це піч, покуть, лави, стіл, сволок. Ці речі й місця мали певний 

знак, входили у символічну знакову система. Тому на час зимових свят вони з побутових речей 

перетворювалися на сакральні, від яких до певної міри залежали добробут, щастя родини. 

До структури різдвяно-новорічних свят гуцулів належать: підготовка житла до свята, 

оновлення його шляхом вибілювання, вимивання, підготовка святочного, обрядового одягу, 

особливо білизни, головних уборів і взуття; приготування ритуальних страв до Святої 

вечері: Свята Вечеря, Різдво, Новорічні обряди і Водохреще, що замикає ланцюг різдвяно-

новорічних свят. Такий поділ є певною мірою умовним. В. Петров ще 1948 р. у рецензії на 

працю Д. Гуменної зазначав, що лише тоді він уперше зрозумів суцільність різдвяного 

циклу: «Я вперше збагнув, що звичай водити козу, звичай кликати померлих, звичай 
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колядувати, зміст колядок, все це не порізнені окремі звичаї, а те саме, що становило 

колись цілість, а потім розпалося на окремі елементи» [2, с. 170]. 

Щоб зрозуміти структуру загальноукраїнського Різдва і вирізнити локальний підтип 

обряду, необхідно зробити певні екскурси у часи формування цієї структури різдвяно-

новорічної обрядовості. На жаль, вчені не мають достатньої кількості джерел, щоб 

пояснити еволюційний процес звичаїв та обрядів. Очевидно, господарські та родинні 

цінності в усній народній поезії, обрядових колядках і щедрівках є дуже давні, бо вони 

торкалися всіх сторін життєдіяльності людини. М. Грушевський на початку XX ст. слушно 

писав про звичаї календарного циклу українців: «Незважаючи на всякого роду пізніші 

наверствування, котрі при нагоді таки й зазначатиму, я вважаю, що ті відносини 

господарські, родинні й громадські, які відбилися в обрядовій нашій поезії (так, як її тепер 

маємо), в найбільшій мірі належать до часів по розселенню та київської доби» [2, с. 171]. 

Незважаючи на окремі згадки та описи свят ранніх часів, календарні обряди зимового циклу 

гуцулів найкраще описані були у XIX – на початку XX ст. Цей доступний нам матеріал виразно 

показує, що навіть у XIX ст., періоді істотних економічних змін і міграційних процесів, 

традиційна народна обрядовість зберігає чимало старих магічно-натуралістичних елементів, 

обрядову поезію, пов’язану із сільськогосподарським життям селянина. Власне, 

сільськогосподарська основа народного календаря є своєрідним скелетом, на якому трималися 

різні обрядодії та церемонії, релігійно поетичного і громадського життя. 

Впродовж століть відбувалися певні зміни в розвитку народної обрядовості. Важко 

заперечити дослідникам, які вважають: «На жаль тільки, ми й сього нашого старого 

календаря не маємо в його повній і чистій передхристиянській формі і мусимо рахуватись 

на кожнім кроці не тільки з спустошеннями і виломами, а й із змінами, перебоями і 

переносами, спричиненими в старій системі церквою і церковним календарем. Гострі 

заборони, напади, погрози, котрими духовенство било по святах, які не встигли себе 

зв’язати в тій чи іншій формі зі святами християнськими, поставити свої останки під їх 

протекторат або асимілюватися з ними, – факт загальновідомий» [1, с. 98]. 

Господарський календар був побудований на старих уявленнях про поділ року та з 

пізнішими нашаруваннями релігійних елементів. Пори року розділяли народні свята, які 

ув’язувалися з господарським заняттям українців. Весна приходила зі святом Святого Юрія, 

літо – на Петра, осінь – на Дмитра, зима – в Николая. «Оці четверо ділять собі рік так: Святі 

Петро і Павло тримають ключі від світу. Настає час замикати тепло, а їм жаль світу, що 

буде в студени… передають ключі Дмитрові. Той замикає тепло (8 листопада)... Кличе 

святий Дмитро старшого побратима, сивобородого Николая… Дмитрій просить Николая: 

«Братику, пусти зиму»... Сивобородий перебирає у свої руки ключі від світу; сіє снігом, 

доки має того насіння; а як усе висіє і міхи повитрясає – передає ключі Святому Юрієві (6 

травня), котрий тратить зиму» [6, с. 40]. 

Традиції Коляди в Україні давні. Назва коляда має декілька значень. Коли вносять сніп 

вівса чи іншого збіжжя (на Гуцульщині – з вівса) і ставлять у куті за столом, то звуть його 

Дідухом або Колядою. Це символічна назва всього Різдвяного циклу свят. Різдво було 

народженням самого світу і всього, що є на землі. Через те в колядках так чітко йдеться про 

творення світу з води, вогню, до якого причетні риби і птахи. Тому, власне, з віруванням, 

що Різдво принесе все, що висловлять у колядках, його також називали ще й колядою. 

Отже, синонімом Різдва, як і в інших регіонах України, в гуцулів є Коляда, де в колядках 

співається: «Коляда йде, коляда йде». 

Отож Колядою називають сніп, саме свято Різдво, також ритуальний хліб-калач на 

Святій вечері, який є жертвою Богові й померлим родичам. Бо калач загалом є хліб 

поминальний. Хліб-коляда, зі склянкою меду на ньому були найкращим здобутком, і цей 

здобуток ставили для Всевишнього опікуна і померлих родичів. 

Цікаво, що такі злаки, як пшениця, а також мед, віск і бджоли є особливо ідеалізовані в 

українських колядках, зокрема в гуцульських. Особливо в тих, в яких оспівується 

народження світу. 
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Колядою у гуцулів ще також називають три святкові ритуальні хліби, випечені із 

символічною позначкою на них з тіста місяця, сонця, зорі. 3 цим хлібом-колядою гуцул 

обходить перед Святою вечерею своє дворище, хату, стайні, хліби з худобою. 

Колядою називають також обрядовий хліб, який призначений для обдарування на Різдво 

близької рідні: діда, баби, хрещених батьків, баби повитухи. 

Хлібом-Колядою обдаровують колядників-співаків, які виконують під вікном чи в хаті 

традиційні фольклорні твори колядки. Коли ці колядки приходять співати, то вони в уяві 

людей перестають бути знайомими, сусідами. Їх називають «Божими служеньками», братами, 

королями. Це вони колядники несуть в гуцульську ґражду (дім) давні таємниці світа, приходять 

колядувати до господарів з піснями і несуть Боже благословення, добробут, добро, здоров’я, 

щастя. Нарешті, колядами (колядками) називають пісні різдвяного свята. 

До десяти значень вживання слова Коляда в Карпатському регіоні свідчать про його 

давнє походження на цих теренах. Вчені дискутують, чи термін коляда є місцевим, чи 

запозиченим від римських calendae. Але більшість заперечують зближення терміна коляда з 

римськими святами. Вони вважають, що цей термін з культурно історичного погляду є 

значно давніший терміна calendae [6, с. 87]. Академік О. Веселовський здійснив 

порівняльне дослідження вживання терміна коляда в інших народів світу. Перша група 

термінів дуже близька до українського символу. Так, словом коляда позначена різдвяна 

пісня у білорусів, росіян, чехів, словаків, словенців. Коляда – в значенні подарунок, дар – 

зустрічається в болгар, сербів, литовців, угорців та інших народів. Подібна форма до 

римських calendae зустрічається у французів, провансальців, албанців, абхазів. 

В українському вживанні слово «Коляда», як символ Різдва світу і культ прадіда, в 

інших народів не збереглося, навіть слов’янських, окрім українців. Порівняння вживання 

терміна Коляда в інших народів наводить дослідників на думку, що ця назва могла бути 

запозичена ще у давніших народів. Зокрема, існує припущення, що вона походить від 

староіранського, що означає святкову їжу. Східні мотиви українських Різдвяних символів, 

на думку вчених, близькі до вавилонсько-ассирійського культурного центру, Так, 

вавилонське kaluti близьке за значенням до українського «Коляда» [4, с. 39]. 

Отже, термін Коляда в українських горян є неоднозначним, його шанування і збереження 

свідчить про дуже давнє походження, У розмаїтті своїх символів воно дуже добре 

збереглося на Гуцульщині. 

Вчені виводять ґенезу звичаю від давніх римських «календе», що відбувалися в січні і під час 

яких переодягалися, маскувалися у козлів, танцювали, приносили жертви. Та більшість 

дослідників вбачають автохтонне походження колядок і щедрівок. Власне, такі вчені, як С. 

Коробка, пізніше В. Гнатюк, Ф. Колесса, вважали, що грецько-римські впливи стрінулися на 

східнослов’янському ґрунті вже з виробленою новорічною обрядовістю й величальними піснями 

місцевого походження [8, с. 10-11]. На підтримку цього свідчення є збереження назви 

«щедрівка», яка характерна тільки для України. А функціональна єдність колядок і щедрівок 

очевидна, вони мало відрізнялися за змістом і формою. Народні пісні, що співалися напередодні 

Різдва, називалися колядками, а ті, що виконувалися проти Нового року – щедрівками, 

маланками. Колядували більше парубки, або змішані ватаги, а щедрували здебільшого дівчата й 

дітлахи. Щедрівки різнилися ще й приспівом: «Щедрий вечір, святий вечір». 

Важливо нагадати, що колядки й щедрівки – це виключно народні твори поезії 

світського змісту, що виконувалися під вікном або в хаті за столом, У них відсутні 

євангельські, апокрифічні мотиви й образи. Невипадково в народі їх називали 

старосвітськими колядками. Штучні пісні на теми Христового Різдва, створені книжниками 

в XIX столітті й поширені через «Богогласники», виконувалися лише в церкві, в народі 

довго не приживалися і були колись майже не знані. Зовсім відрізняються ці твори від усної 

народної творчості, яку ми розглядаємо, Ф. Колесса, І. Франко, В. Гнатюк свідомо не 

вносили їх до фольклорно-етнографічних збірників. 

Через брак писемних джерел важко поки що датувати час виникнення колядок та щедрівок. 

Але є підстави вважати, що час їх виникнення сягає доби первісних суспільств. Це особливо 
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стосується порівнянь жінки з красним сонцем, чоловіка – з ясним місяцем. Об’єктами 

величання у колядках є селянська родина, її життя, праця, добробут, сімейне щастя. 

Пильно вивчаючи народний побут, Іван Франко вбачав причину живучості народного 

жанру в його непересічності, значущості для духовного життя хлібороба, в його сильному 

емоційному впливі. Він писав, що колядка радувала й хвилювала селян до сліз. «Чому? А 

тому, бо колядка переносила їх думку в якийсь світ близький і рідний їм, а при тім зовсім 

відмінний від того, серед якого минає їх убоге, клопітливе життя. Пісня випо відає 

простими словами їх найглибші, сердечні бажання, показує їх не як бажання, а як дійсність. 

Слухаючи колядки, такий бідолаха хоч на хвилю бачить себе заможним господарем, у 

якого подвір’я чисто заметене, хата гарна, світла, в хаті прибрано по празничному, 

недостатку нема, а натомість за столом сидять гості славні та величні на весь світ, і він рад, 

що може чесно і відповідно прийняти їх. Пісня радує його, а глухе почуття дійсних 

життєвих клопотів хоч на хвилю уступає на бік, випливає сльозами, – не гіркими, а такими, 

що облекшують душу. Оце й єсть сила і суть поезії» [7, с. 239]. 

Універсальна значимість змісту й образу в колядках, щедрівках підносить в ідеальну 

сферу будь-кого із слухачів. Святково романтичне піднесення, оптимістичне звучання 

викликає певні емоції, святковий настрій. Надзвичайна, піднесена поетичність, 

гіперболізація образів у колядках та щедрівках сприяла збереженню їх протягом багатьох 

століть. Їх соціалізуюча глибинна суть актуальна для всіх поколінь. Дуже влучно описав їх 

суспільну роль відомий вчений, професор Микола Сумцов ще у XIX ст.: «Все важке і 

сумне, що тривожить селянську душу в довгі осінні ночі, коли на солом’яну стріху падають 

буйні краплини холодного дощу, в повітрі стоїть сира мряка і шумливий вітер вривається в 

похилений набік димник, гнітючі турботи, сумніви й побоювання зникають, забуваються 

під принадним впливом веселої святкової пісні. Колядка зачаровує уяву рисами і образами 

неземного щастя, наповнює бідне життя фантастичними статками, із одинокої і похмурої 

хатини веде в чертоги багача, де всюди виблискує золото і срібло, підіймає слухача в осяйні 

надзоряні простори. В різдвяних піснях, колядках і щедрівках милосердне і співчутливе 

божество спускається на землю, відвідує бідні оселі і щедрою рукою роздає достаток і 

щастя. Сонце виявляє батьківську турботу про селянське господарство. Місяць 

дружелюбно розмовляє з людьми і відкриває їм, в якій хаті в наступному році буде весілля. 

Добрий хлопець в колядках – не простий парубок, а богатир, що нехтує вороними кіньми й 

червінцями і любить лише милу дівчину. Дівчина в колядках – незвичайна селянська 

дівчина: в хату прийшла – пани стрічають, Пани стрічають, шапки знімають, Шапки 

знімають, її питають: Чи ти царівна? Чи ти королівна?  

Селянський двір оточений білокам’яними стінами; ворота зроблені з жовтої міді. В хаті 

столи накриті дорогими килимами; на столах стоять келихи, повні вина. Цей пісенний 

ідеалізм чогось та вартий! Вікова особиста і майнова залежність, що знижувалась часом до 

ступеня рабства, зламала б в духовному відношенні темного, неписьменного селянина, якби 

його не підтримувала постійно чарівниця-пісня, що переносила думку і почуття кудись 

далеко-далеко, де ясно, і тепло, й затишно» [7, с. 8]. 

Висновки. Розглядаючи давні традиції колядування й щедрування в Україні, бачимо 

передусім їхню велику суспільну роль. Завдяки саме цій важливій соціалізуючій, 

комунікативній, естетичній функції колядки й щедрівки збереглися до наших днів. 

Водночас завдяки плідній пошуковій роботі сучасних науковців відтворюються надбання 

самобутньої етнокультури Гуцульського краю, що сприяє збереженню українських 

традицій, звичаїв та обрядів, самоусвідомленню регіональних складових єдиної України. 
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This article argues that the era of globalization has not only many benefits and opportunities, 

but also threats and dangers - in particular, the tendency to unify all spheres of public life. This 

leads to a leveling of cultural identity. The ethno-national rites and traditions serve as an effective 

grounding of such threats that have been performing important ideological and educational 

functions for centuries.  
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В статье утверждается, что эпоха глобализации содержит не только немало 

преимуществ и возможностей, но и угроз и опасностей – в частности, тенденцию к 

унификации всех сфер общественной жизни. Это приводит к нивелированию культурной 

идентичности. Подчеркивается, что эффективным предохранителем таких опасностей 

служит этнонациональная обрядность и традиции, которые на протяжении веков 

выполняют важную мировоззренческую, просветительскую и воспитательную функции. 
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РЕЛІГІЯ ЯК ФАКТОР ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ:  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглядаються наукові підходи, присвячені розгляду теоретичних концепцій 

щодо вивчення релігійності; її термінологічного витлумачення, співвідношення понять 

"релігія" та "релігійність", визначення структурних компонентів, показників і критеріїв,за 

допомогою яких аналізується роль релігії як ідентифікатора особи до автохтонного 

етносу. Досліджується стан і особливості вияву різних форм релігійності в умовах 

глобалізації та інкультурації українського суспільства. 

Ключові слова: релігійність, духовність, релігійне світорозуміння, імморталізація релігійного 

світорозуміння, інкультурація, етикетизація релігії, секуляризація, ідентифікація, глобалізація. 
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Актуальність даної проблематики полягає в тому, що формуванню ідентичності людини у 

наш час приділяється значна увага. Це важливий і одночасно складний процес, що охоплює усі 

сфери життєдіяльності особистості, утворює між ними стійкий взаємозв'язок. Ідентифікація 

дозволяє людині гармонійно влитися до певної спільноти, відчути себе її частиною, 

сформувати почуття відповідальності перед нею. Тому кожен індивід обов'язково проходить 

цей процес задля визначення й досягнення завдань, які ставить перед собою. Українське 

суспільство у цьому плані переживає неабияку складність. Багатовікова розірваність його як 

етносу, культурний вплив сусідніх держав, обмеженість розвитку власної культури негативно 

позначилися на становленні його як нації. Це добре простежується в сучасних умовах 

державотворення та виступає гальмом у розвитку і процвітанні України. Розвиток українського 

суспільства, як демократичної, відкритої системи, що долає ідеологічні штампи минулого, 

значною мірою залежить від глибини теоретичного осмислення явищ і процесів його 

багатогранної, різновекторної, суперечливої реальності, в тому числі й духовної. Одним із 

виразників останньої є релігія як суспільно-історичне явище і релігійність як опредмечення, 

об'єктивізація цього надіндивідуального феномена в свідомості, поведінці, способі життя 

окремих індивідів, які входять до певних релігійних спільнот. Релігійність, на відміну від самої 

релігії в її певному конфесійному визначенні, будучи складним, багатосистемним, 

поліфункціональним і динамічним феноменом, зазнає постійних трансформацій як на 

суспільному, так і на індивідуальному рівнях. Тому і потребуються виявлення, аналіз і 

систематизація детермінант, що зумовлюють і впливають на зазначені процеси. Власне це і 

визначає мету нашого дослідження. 

Означена мета визначає наступні завдання: 

1. Аналіз основних наукових підходів щодо розуміння ролі релігії як форми ідентифікації 

особи до соціального простору. 

2. Розкриття суті та специфіки територіальної, історичної, національної, релігійної, мовної, 

політичної ідентифікації та ролі в цьому релігійного фактора. 

3. Визначення основних проблем ідентифікації сучасного українського суспільства. 

4. Дослідження стану релігійності українського суспільства в умовах його глобалізації та 

інкультурації, впливу змін, що відбуваються в релігійному просторі на процеси 

ідентифікації. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ідентифікацію, як приналежність до соціальних, 

культурних, професійних, етнічних, конфесійних спільнот, формування самототожності 

індивідів, досліджувалась Р. Ароном, П. Бурдьє, М. Вебером, Т. Вебленом, Р. Блаунер, 

Е. Гідденсом, М. Джіласом, О. Дубченко, Т. Заславською, Е. Дюркгеймом, Р. Дарендорфом, 

К. Дейвісом, В. Ігнатовим, С. Климовою, Ч. Кулі, К. Марксом, Р. Мертоном, Дж. Мідом, 

О. Шкаратаном. У роботах цих авторів осмислена, з різних позицій, загальна логіка процесу 

ідентифікації особи через релігію, його компоненти і чинники, вплив на соціалізацію 

особистості та її становлення в суспільстві. 

Основний виклад матеріалу. Формування ідентичності українського суспільства – 

складний та водночас важливий процес. Він завжди був провідним у національно-визвольному 

русі, боротьбі за відродження української державності. Його торкалися Б. Хмельницький та 

В. Винниченко, М. Костомаров та М. Максимович. Він не втратив своєї актуальності й після 

проголошення незалежності України. Вікова розірваність українців, як етносу, супроводжувана 

міжконфесійним та мовним протистоянням, мала негативний вплив на формування їх як нації. 

Проблеми самовизначення українців Півночі й Півдня, Сходу і Заходу до цього часу 

зумовлюють існування різних рівнів та видів ідентичності: національної, політичної, релігійної, 

історичної, культурної, мовної, територіальної, взаємозв'язок між якими й утворює той 

комплекс вимог, якому має відповідати суспільство. Зауважимо, що релігія як історичний 

архетип через систему норм, цінностей, які формують звичаї, традиції та менталітет народу, є 

основним чинником ідентифікації особи до соціуму. Щоправда, релігійність сучасного 

українського суспільства, як духовний феномен, характеризується неоднорідністю, 

незавершеністю, неоднозначністю, поліфункціональністю, багатоконфесійністю (при 
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домінуванні християнської традиції) та дисгармонійністю між кількісним піднесенням і 

невідповідним якісним наповненням. Релігійне світорозуміння, світовідчуття і світоставлення 

сучасного віруючого еволюціонує в бік абстрактизації і розмитості ідеї надприродного, етизації 

й етикетизації релігії, імморталізації релігійного світорозуміння, активного розвитку 

позаконфесійної і позацерковної релігійності, детрадиціоналізації релігійних постулатів, 

релігійного пристосовництва тощо. Феном громадянської релігії, який виник в постмодерну 

епоху, демократизує суспільство, але в той же час негативно впливає на процеси ідентифікації.  

На даний момент, у соціології релігії відсутній цілісний погляд на релігійність як 

багатовимірний духовний феномен, як елемент загальної соціально-культурної системи, не 

розроблено загальноприйнятої системи критеріїв визначення релігійності, недостатньо 

операціоналізовані окремі з них, що можливо зробити лише узгоджуючи та 

взаємодоповнюючи наявні наукові підходи і напрями до вивчення релігійності, здобутки 

теоретичної та практичної соціологічної і релігієзнавчої наук [10, с.116-117]. Якщо спробувати 

скласти соціально-демографічний портрет сучасного віруючого громадянина України то він є 

достатньо мозаїчним: рівень релігійності серед жінок вищий, ніж серед чоловіків (75% і 57%); 

в осіб літнього віку 50 років і старших (62% і 73% відповідно); тих, хто має неповну середню 

освіту(76%) мешканців сіл і невеликих містечок та Заходу України (71% і 65% відповідно); це і 

незначний ступінь сімейного релігійного виховання (34%). Відтак 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 (86%), дещо слабша вона на Півночі та в Центрі. Тоді як механізм набуття релігійності, 

засвоєння норм і цінностей на Сході та Півдні (59%), як правило, діє у процесі вторинної 

соціалізації і має ритуальний характер у поєднанні з легально-раціональною мотивацією, тому 

тут і кількість віруючих людей згідно з їхньою самоідентифікацією є найменшою. Важливим 

ідентифікатором є конфесійна належність: релігійно найактивнішими і найсвідомішими є 

особи, до прикладу, які ідентифікують себе з протестантами, католиками, новітніми релігіями 

[9, с.15]. Слід мати на увазі, що при відсутності чіткої системи типу, форми та рівня 

релігійності населення країни, практично неможливо визначити можливості релігії виконувати 

ідентифікаційну функцію. Як ми думаємо, тут слід враховувати, у першу чергу, соціально-

демографічні характеристики релігійності, оскільки такі індикатори як вік, стать, професія та 

освіта, включення у різні форми культової та позакультової діяльності, участь в житті 

релігійного співтовариства, орієнтація на релігійні цінності, по-різному визначають 

відношення людей до звичаїв, традицій, культури та менталітету автохтонного етносу. Як 

свідчать дослідження, саме через них ми можемо побачити форми включення релігії в 

ідентифікаційні процеси, а відповідно рівень дотичності до цього кожної конфесії. 

У сучасному українському суспільстві можна виокремити принаймні два, принципово 

відмінних між собою типи релігійності (і відповідно типи носіїв цієї релігійності) – масова і 

воцерковлена [12]. Перша з них характеризується низьким ступенем і поверховістю релігійних 

переконань, недостатньою силою релігійної віри, слабкою інтенсивністю релігійних почуттів 

та переживань, неактивною та неусвідомленою релігійною діяльністю, повільним засвоєнням 

релігійних ідей, норм і цінностей, яскраво вираженою ритуалістичністю, конформізмом, 

декларативністю. Її ще можна назвати позаконфесійною, вона відповідає трансформаційним 

процесам у суспільстві. На думку В.Єленського, це масштабні вияви релігійності, суголосної 

сучасній індивідуалістичній культурі, яка фокусується більше на персональних запитах, ніж на 

пасивному використанні ритуалів та повторюванні вслід за церквою ортодоксальних істин [5, 

с.166]. Друга вирізняється цілісністю, виваженістю, ґрунтовністю релігійних переконань та їх 

максимальною відповідністю конкретним релігійним віруванням, вимогливістю до виконання 

релігійних практик з усвідомленням їх самоцінності, залученістю до релігійних організацій, 

участю в соціальній, просвітницькій, благодійницькій та іншій діяльності релігійних громад. 

Саме такий тип релігійності є основним ідентифікатором особистості.  

На наш погляд, основними рисами сучасної релігійності є суперечливий дуалізм, що 

проявляється, з одного боку, в її відкритості, адогматичності, демократичності, синкретизмі, 
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толерантності, лояльності, приватизації тощо, а з іншого – у духовній ентропії, еклектиці, 

невизначеності, фрагментарності, популізмі, конформізмі, обрядовірстві, прагматизації тощо. 

Релігійність є динамічною, багатоструктурною і багаторівневою системою, основними 

складовими або компонентами якої виступає віроповчальна (релігійне світорозуміння), 

соціально-психологічна (релігійне світовідчуття) та обрядово-побутова (релігійне 

світоставлення) релігійність, що тісно взаємопов'язані і взаємодіють. Під релігійністю, в 

даному випадку, розуміється: ознака віруючої людини та громади, суспільства; головна 

характеристика епохи чи людини; певний стан індивідуальної та суспільної свідомості тощо [2, 

с.56]. Зауважимо, що за своєю суттю релігійність є проявом суб'єкта, в ролі якого постає 

людина (індивід, група, колектив, нація, певне суспільство, людство), в ній (релігійності) 

втілюється і через неї об'єктивується релігія, у певний історичний проміжок часу. Поняття 

сучасної релігійності розуміється як наявність і прояв вірувального ставлення сучасної людини 

до надприродного: Бога, Вищої сили, Космічного розуму, Всесвітньої енергії тощо. В сучасній 

релігійності можна виділити два її види: відтворена-традиційна і творена – модерна або 

новітня. Такий розподіл не є абсолютним, оскільки традиційним релігіям властиві певні риси 

модернізації, так само як і новітні релігії досить часто синкретично поєднують у собі ідеї однієї 

чи кількох світових релігій. 

Глобалізація, яка породжує акультурацію (зміну системи цінностей та ідентичностей), 

приводить до зміни типу та форми релігійності, формуючи такий феномен як постмодерну 

релігію. Завдяки цим впливам діти відмовляються наслідувати релігію батьків, що заторможує 

ідентифікаційну функцію релігії. Це можна визначити за такими індикаторами як рівень 

релігійного виховання, ролі релігії як життєвої цінності та морального авторитету, адаптації 

релігії до сучасності. До прикладу, 29% опитаних заявили, що релігія є непристосованою до 

потреб сучасної людини. В останні роки у віруючих виникає сумнів і щодо збереження 

інтеграційної функції Церкви, оскільки лише 50% опитаних визначають Церкву як моральний 

авторитет [9, с.22-24]. Характерно, що релігійність не посідає перших позицій і в переліку 

важливих якостей, що їх слід виховувати у дітей в сім'ї. Як свідчать дослідження, упродовж 

2000-2013 рр. перелік життєвих цінностей, які слід виховувати у дітей залишається незмінним. 

Перші три позиції посідають працелюбність (78%), почуття відповідальності (68%) і 

толерантності та поваги до інших (59%). Релігія в 2013 р. посідала лише дев'яту – десяту 

позиції. Примітно, що серед віруючих лише 21% відзначили релігійність як найбільш важливу 

якість, яку слід виховувати у сім'ї [9, с.18]. Серед 17 важливих показників релігія сьогодні 

займає лише 12-е місце, поступаючись сім'ї, чесності і порядності, матеріальній забезпеченості, 

взаємопорозумінню з іншими людьми, друзями і знайомими, щирим коханням, роботою, 

культурним відпочинком, вільним часом, хобі, успіхом у суспільстві [9, с.21].  

Під відтвореною релігійністю розуміється, абстрагуючись від глибини віри, вірувальне 

ставлення до ідей, сутнісних основ традиційних для України релігій – християнства, іудаїзму та 

ісламу, але в першу чергу Православ'я, Римо- та Греко-католицизму, протестантизму, які 

сьогодні переживають своє відродження й зміцнення позицій. Носіями твореної релігійності є 

прихильники новітніх релігійних течій, що сформувалися переважно у другій половині XX ст. 

на основі певної релігійної традиції, але в її модерновій інтерпретації, на синкретичному 

поєднанні елементів віровчень різних релігійних традицій, або на еклектиці ідей традиційних 

релігій з науковими чи фізично-терапевтичними (крім неоязичництва) концептами. Своєрідним 

різновидом новітньої релігійності є поєднання у свідомості людини різних смислотворчих 

парадигм: філософської, релігійної (як традиційної, так і новітньої), наукової та інших без 

залученості до будь-якої релігійної організації чи, навпаки, належності відразу до декількох, з 

основною метою – додати сенсу власному існуванню в сучасному бутті [3, с.11-13]. 

Хоча релігія є консервативним інститутом, для якого традиція відіграє досить вагоме 

значення, однак, за А. Колодним, якщо релігія залишається незмінною при глибоких 

суспільних трансформаціях, то відбувається відчуженість релігії від того, чим живуть люди, від 

їх реальних інтересів і запитів. Як результат, вважає американський соціолог П. Бергер, 

сучасна людина звільняється від тягара традицій, вимогою часу стає така її діяльність, яка 
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ґрунтується на вільному виборі. Якщо ж говорити про сучасне богошукацтво, яке сьогодні є 

достатньо розповсюдженими, то тут можемо погодитись з П. Бергером, що молодь, наприклад, 

з багатьох релігійних традицій і культур віддає перевагу тому, що стає для неї справою 

власного вибору і переконання. Це власне добре вписується і в теорію раціонального вибору. 

Можна також нагадати, що інший соціолог – Т. Лукман відзначив, що при занепаді «церковно-

орієнтованої релігії» позацерковна релігійність може зберігатися і навіть зростати. Вчений 

дійшов висновку, що під дією соціальних змін відбувається не занепад релігії, а лише 

змінюються форми вияву релігійності, з'являється приватний тип релігії, який синкретично 

поєднує елементи традиційного християнства з іншими релігійними традиціями [6, с.440]. 

Приватизована, персоніфікована та індивідуалізована релігійність в українському середовищі є 

явищем достатньо розповсюдженим, оскільки дозволяє сучасній особистості за рахунок 

синкретизації, по-перше, звільнитись від посередництва церкви; по-друге, створити власну 

релігію та власного бога, як і синтезовану систему цінностей. 

Сучасна постмодерна релігійність, на заувагу В. Єленського, означає конструювання та 

реконструювання позацерковних «дифузних» виявів релігії, де вигадливо поєднуються набори 

цінностей, символів, звичаїв і поведінкових норм [13]. Підкреслимо, що серед теорій вивчення 

релігії й релігійності 90-х pp. XX ст., як механізмів ідентифікації, розглядаються теорії 

раціонального вибору, секуляризації і глобалізації релігії, які зауважують про зниження ролі 

ідентифікаційної функції релігії в постмодерну епоху. Зазначимо, що у нестабільному 

сучасному суспільстві, яке зазнає постійних, ідеологічних, економічних, політичних, 

культурних, етичних та інших змін, де важко знайти своє місце й особисту значущість у 

соціумі, певна частина людей перебуває у перманентному стані депривації, а відтак 

посилюється увага до релігії, яка реалізується у двох взаємодоповнюючих тенденціях: 1) 

повернення до ортодоксального віровчення, відновлення усталених релігійних традицій; 2) 

пошук нових цінностей, духовних орієнтирів, нових ідеалів через потяг до таємничого, 

трансцендентного, нетрадиційного [8, с.284]. 

Виходячи з ідеї А. Колодного щодо вирізнення детермінант нетрадиційних релігійних рухів 

як наднаціональних культур, пропонується під детермінантами сучасної релігійності розуміти, 

по-перше, явища, які виконують функцію підґрунтя, основного принципу, передумови як 

можливості для появи і творення сучасної модерної релігійності; по-друге обов'язкові фактори, 

що при взаємодії з національними умовами створюють сучасну релігійність як наслідок свого 

існування або виникнення – причини. Тут можна погодитися з професором А. Колодним, що за 

теперішнього часу характерне формування нових синкретичних ментальних структур, в яких 

поєднуються елементи різних форм і типів свідомості. На його думку, сьогодні твориться нова 

соціальна і духовна реальність, благодатна плюралістичному співіснуванню релігійних систем, 

прарелігійних (зокрема язичницьких) поглядів, які раніше перебували у більш-менш 

замкнутому стані, зумовленому «закритістю» різних національно-культурних регіонів [6, 

с.437]. У даному випадку тут праукраїнська релігія, як частина Українського Православ'я, 

виступає тим архетипом, який є ідентифікатором автохтонного етносу. Щодо взаємозалежності 

глобалізації й ідентифікації через релігію, то вона (залежність), на думку А. Колодного, є 

неоднозначною. Новітня глобалізація через акультурацію супроводжується підвищеною 

увагою до релігії, яка, щоправда, представляє собою іншу культуру. Всі попередні 

передбачення про смерть Бога, вважає науковець, поступове відмирання релігії, неминучу й 

цілковиту секуляризацію світу не справдилися. Релігія дедалі стає повноправним учасником 

суспільного дискурсу, хоча й представляє дещо іншу систему цінностей. Тут, на думку 

дослідників, релігія, з одного боку, виносить складні світоглядні системи понад національні 

бар'єри, чим спричиняє формування «загальносвітової» ідентичності, а з другого локалізує 

універсальні релігійні ідеї, інкультурує їх у місцевий контекст, як результат, 

національні культури позбуваються своїх локальних обмеженостей [6, с.438]. Однак , 

як зауважує В. Єленський, однією з відповідей на глобалізацію є спроба повернення до сталих 

архетипів. Релігія, в даному випадку, підкреслює він, уособлює щось всезагально притаманне 

людству [6, с.435]. Повернення до архетипів (через неоязичництво, наприклад), як ми думаємо, 
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дає можливість зберегти ідентифікаційні функції історичних релігії, звертаючись до сталої 

системи цінностей.  

Аналіз детермінант нового сучасного типу релігійності, в контексті механізмів 

ідентифікації, включає три взаємозалежних і взаємообумовлених підрівні: об'єктивні 

детермінанти, тобто ті, що рівною мірою стосуються трансформації релігійності внаслідок 

соціокультурних змін на макрорівні – в усьому світі й в Україні, зокрема; специфічно 

українські, зумовлені соціально-культурними змінами на макрорівні – в українському соціумі (і 

частині постсоціалістичного простору); iндивідуальні або суб'єктивістські зміни на макрорівні – 
в психології окремого індивіда. 

Релігія не є результатом суспільного договору, але вона також не є тільки узагальненою 

системою космологічних значень. Соціалізуючий вплив релігії, як ми думаємо, виникає з того 

факту, що ще до ідеологій чи інших видів світських вірувань вона стала засобом згуртування 

людей в єдиний нездоланний організм, ставши тим почуттям священного, яке виділилося як 

колективна свідомість людей. Постановка питання про відмінність між священним і світським, 

дослідженого в новітній час насамперед Емілем Дюркгеймом, поклала початок обговоренню 

теми про загибель соціального світу. Як прийшла людина до розуміння двох зовсім різних, 

різнорідних сфер – священного і світського ? Природа сама по собі є єдиним континуумом 

великого ланцюга буття від мікрокосмосу до макрокосмосу . Людина сама породила дуалізм: 

духу і матерії, природи та історії, священного і земного. Згідно Дюркгейму, почуття і емоційні 

зв'язки, що об'єднують людей, складають ядро всякого соціального існування. Тому релігія, у 

певній мірі, є свідомістю суспільства. І оскільки соціальне життя у всьому своєму різноманітті 

можливе тільки завдяки системі символів, ця свідомість вибирає якийсь об'єкт, який слід 

розглядати як священне. Якщо визнати концепцію Дюркгейма обгрунтованою, то «кризу 

релігії», як механізму ідентифікації, можна розглядати в іншому, відмінному від 

загальновизнаного трактування вигляді. Коли філософи, а тепер і журналісти, пишуть про 

занепад релігії і втрати віри, а через неї і системи цінностей, вони зазвичай мають на увазі, що 

почуття надприродного – уявлення про рай і пекло, покарання і спокуту – втратило свій вплив 

на людей. Однак Дюркгейм доводив, що релігія походить не від віри в надприродне або богів, а 

від поділу світу (речей, епох, людей) на священне( моральне, ідеальне) і світське. Якщо релігія 

переживає занепад, то це відбувається тому, що земна сфера священного скоротилася, що 

об'єднуючі людей почуття і емоційні зв'язки розхиталися і ослабли. Вихідні елементи, що 

забезпечують людям солідарність і емоційну взаємодію – сім'я, синагога і церква, громада 

виснажилися, і люди втратили здатність підтримувати стійкі інтегруючі зв'язки, що об'єднують 

їх як у просторі, так і в часі. Отже, кажучи: «Бог помер», ми, по суті, говоримо, що соціальні 

зв'язки порвалися і суспільство померло. 

Серед найсуттєвіших умов сучасних релігійних трансформацій можна виділити такі 

загальноцивілізаційні зрушення: перехід до нової соціокультурної – постіндустріального або 

постмодерного суспільства; процеси світової глобалізації; гостра постановка глобальних 

проблем (у першу чергу, екологічної); наслідки науково-технічного прогресу; криза 

європейської цивілізації, принципу європоцентризму; процес секуляризації. Все вищеназване є 

детермінантами макрорівня, які у своїй сукупності призвели до загальної "антропологічної 

революції", котру переживає світова спільнота й Україна зокрема. Змінилося місце людини у 

світі, що посилило екзистенційні проблеми, з якими традиційно протягом віків "працювала" 

релігійна парадигма, а відтак, як в Україні, так у світі до світогляду сучасної людини додаються 

релігійні елементи як засіб сенсотворення через релігійну духовність [1, с.131-133]. Як свідчать 

дослідження, проведені Центром Разумкова, важливість релігії в житті особи відзначили: на 

Заході – 84,5%, в Центрі – 63%, на Півдні – 57,7%, на Сході – 53,3%. Тобто, навіть у 

малорелігійнихних регіонах цей показник не опускається нижче 50% [9, с.21]. 

До специфічно українських детермінант сучасного стану релігійності (детермінанти 

макрорівня) можемо віднести: кризу радянської системи цінностей внаслідок розпаду 

Радянського Союзу (коли "домінантою масової свідомості лишається негативізм, який 

характеризується трьома чіткими емоційно-оціночними "не": недовіра, незадоволеність, невіра 
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у майбутнє"); трансформацію механізмів традиційного відтворення релігійності; новий тип 

економічної системи (ринкова економіка); новий тип політичної системи (демократія, зокрема 

наявність правової забезпеченості свободи совісті); міжконфесійні конфлікти; 

етнопсихологічні характеристики українців. Останню детермінанту можна розцінювати і як 

умову (оскільки існує як сталість, даність), і як причину (оскільки стосується особливостей 

людини) виникнення, творення й розвитку сучасної релігійності. Два попередні підрівні 

детермінант сучасної релігійності обумовлюють останній – мікрорівень. Йдеться про зміни, що 

відбуваються в психології окремого індивіда, які є тими причинами,і факторами, що при 

взаємодії з вищеназваними умовами сприяють творенню сучасного стану релігійності: 

самотність людини, криза самоідентифікації, пошук людиною сенсу й мети існування, 

прагнення до самореалізації, зміни й удосконалення свого онтологічного статусу і сакрально-

морального рівня, потреба в реалізації свого творчого потенціалу, в надійній референтній групі, 

як критерію її поведінки, в непохитних імперативах, що визначають спрямованість 

життєдіяльності. 

Отже, на релігійне самовизначення людини, а тому ідентифікацію з автохтонним етносом, 

передусім впливають: традиції сім'ї, народу; факт залучення до тієї чи іншої традиційної релігії 

через відповідний обряд (наприклад, хрещення у християнстві); символи приналежності (такі 

як молитва, хрест, храм, Біблія тощо); соціальні стереотипи (стереотипи поведінки соціальної 

групи, держави, суспільства) та ефекти сприйняття людського оточення; незадоволення особи 

попередньою релігією ті прагнення віднайти у новій, відсутні в старій, елементи істинності; 

конфлікт "батьки – діти"; найближче оточення – знайомі, друзі, родичі; місіонерство – заклик 

проповідником інтересу до цінностей своєї релігійної організації (соціальне зараження); засоби 

масової інформації, Інтернет; зовнішні ознаки ідентифікації: одяг, ритуальна діяльність; 

життєві негаразди тощо. 

Зазначимо, що вибір релігійної орієнтації постає як діяльність, що спрямована не лише на 

реалізацію людських потреб, тобто має практичну забарвленість, а й несе в собі творчий 

потенціал, оскільки пов'язана з релігієтворенням. Слід враховувати, що переважна більшість 

членів українського соціуму, незалежно від їх ідентифікацій щодо віри, демонструє своє 

позитивне ставлення як до інституційної релігії, так і до позаінституційної чи позаконфесійної 

віри, а відповідно – і до суспільства. До прикладу, упродовж 2000-2013рр. частка опитаних, які 

вважали, що будь-яка релігія має право на існування, залишилася незмінною і становить 74-

77% [9, с.30]. Сучасна людина, як правило, прагне релігійно ідентифікувати себе з віруючими, 

або ж тими, хто вагається між вірою й невір'ям і значно менше з невіруючими і атеїстами. 

Зазначене вище дає змогу стверджувати, що можна виокремити два принципово відмінних між 

собою типи релігійності і відповідно типи віруючих – масовий і воцерковлений. Тип масового 

віруючого в основному представляє відтворену релігійність, тоді як тип воцерковленого 

віруючого – і відтворену, і творену релігійність. Так, православні релігійні організації 

відрізняються дещо більшою консервативністю і "замкненістю" тільки на своїй традиції, 

порівняно не лише з релігійними організаціями, які продукують творену релігійність, але й з 

католицькими та протестантськими. Тоді як організації новітніх релігій (творена релігійність), 

порівняно з останніми, є більш адаптованими до сучасних умов і спрямованими на задоволення 

потреб тієї частини людей, які потребують віри "тут і зараз", без наявності глибокого підґрунтя 

релігійних "знань" і переконань. Самозаглиблення у позацерковну, постмодерну релігійність, 

як свідчать дослідження, це – пошук духовності, прагнення знайти стійку систему цінностей, 

бажання отримати психологічну та моральну підтримку обґрунтування життя [14]. Існують 

відмінності і в самій твореній релігійності. І певною мірою тип масового віруючого можна 

вважати як сучасну творену релігійність, тобто таку, що утворилася у значної частини 

представників українського соціуму, як наслідок акультурації. 

За конфесійною ознакою Україна є багатоконфесійною державою із сильною 

християнською, переважно православною, традицією. Для сучасного українського суспільства 

характерне взаємопроникнення різних культурних світів та типів мислення, отже і розширення 

релігійно-світоглядних парадигм та еклектичне поєднання різних їх елементів. 
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Уявлення сучасної людини про віру й релігію корелюється ступенем і рівнем її релігійності: 

 масовим віруючим властива певна розмитість розуміння віроповчальних значень та 

символів (т.зв. дифузна релігія); припущення можливості існування віри поза конкретною 

релігією і не обов'язково пов'язаною саме з вірою в Бога, або ж можливість віри в "свого" Бога; 

визначення взаємозв'язку віри й релігії з позицій умоглядності, раціонального міркування, 

загальноприйнятих колективних суджень, певного синкретизму (що всотував в себе як 

релігійну традицію, так і ознаки зовсім різних типів свідомості, в тому числі й нерелігійних); 

 воцерковленим віруючим характерне сутнісне розуміння віри як способу життя і його 

керівного принципу, як переконаності в істинності конкретного релігійного вчення, в 

нерозривності віри і релігії; переконаність у неможливості існування віри поза релігією; для 

тих, хто не мав попереднього релігійного досвіду і вперше потрапив до релігійної організації 

(як традиційної, так і новітньої), притаманне сприйняття віри як рушійної сили змін їхнього 

життя на краще, впевненості й визначеності їхнього існування [5, с.457]. 

Як вважає соціолог релігії В. Єленський, сьогодні можна говорити про «релігійне 

повернення», яке розпочалося в останній чверті XX ст. і яке перетворило релігію в Україні на 

вагомий чинник національної та культурної мобілізації. Вважається, що релігія здатна також 

сприяти демократизації в постмодерному суспільстві. Не випадково самодекларації 

релігійності у листопаді 2013 р. уже складали 70% опитаних [13]. А за результатами 

Європейського соціологічного дослідження, 74,7% українців відносять себе до певної релігії. 

За цими показниками Україна за рівнем релігійності входить до першої сімки із 23 

досліджуваних країн Європи після Кіпру, Польщі, Португалії, Ірландії, Словаччини та Болгарії 

[4, с.51]. Таким чином, незалежно від вірувальної ідентифікації, домінуючими функціями віри 

визначаються: регулююча, компенсаторна, світоглядна,та легітимізуюча, при цьому практично 

відсутні різко негативні оціночні судження про роль віри в житті людини. 

Значна частина масових віруючих є прихильниками твердження про сутність віруючої 

людини як такої, що може не знати основ релігійного вчення, відвідувати релігійні служби і 

виконувати релігійні обряди час від часу, або взагалі ніколи цього не робити. Спілкування ж із 

Богом здійснювати "сам на сам" без духовників-посередників, поза культовою спорудою, у 

формі довільної розмови чи звертання, а не обов'язково молитви (для християн). Шукати 

підтримки Бога переважно у кризових ситуаціях – фізичного або морального недомагання 

власного або когось із близьких людей. Їхні уявлення про те, якою може бути віруюча людина, 

і вимоги до її поведінки – це саме ті умови і характеристики, яким відповідає сам типовий 

представник масових віруючих. До прикладу, 61% опитаних в 2013 р. громадян упевнені в 

тому, що людина можу бути просто віруючою і не сповідувати певну релігію [9, с.20]. 

Масовий віруючий вірить і в Бога, і у Вищий Розум, Логос, і в життя після смерті, і в 

реінкарнацію. Значну частину сучасних українців, які ідентифікують себе як віруючих, навряд 

чи можна назвати віруючими згідно з традиційною релігійною догматикою. Їхня релігійність є 

нестійкою, розмитою, фрагментарною, синкретичною (з поєднанням елементів різних 

релігійних традицій і моди, магічності та релігійних цінностей), конформістською. Проте, 

зважаючи на загальну орієнтацію на релігійне, і прагнення ідентифікації віруючого з 

суспільством, незалежно від "глибини релігійних знань", а також з визнанням за вірою ролі 

морально-етичного регулятора в суспільстві і власному житті, їх можна вважати віруючими у 

"широкому" значенні. 

Специфічним для української релігійності є те, що притаманне й західній цивілізації – 

поваги до віри та Церкви, маніфестація через релігію ідентичності, але не включення в 

релігійну інституційну сферу, що означується В.Єленським як « віра без приналежності». Це 

ще можна назвати релігією меншості «від імені більшості», тобто ситуацією, коли релігійність 

маніфестує активна більшість, а більшість не просто ставиться до цього з розумінням, а й 

виразно підтримує те, що робить меншість ( відзначає релігійні свята, виконує обряди, живе 

згідно традицій), але не інституалізується [5, с.172]. Релігійність воцерковлених віруючих 

характеризується цілісністю, виваженістю, ґрунтовністю. Вони є вимогливими до 

безпосереднього виконання релігійних практик: вважають за необхідне відвідувати релігійні 
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служби, зібрання чи богослужіння щотижня або навіть частіше, і прагнуть самі відповідати 

таким умовам; вважають обов'язковим знання ідей і сутнісних основ релігії, з якою ідентифікує 

себе віруюча людина. Ці віруючі здебільшого не обмежуються пасивним відвідуванням 

релігійних служб і здійснення релігійних практик є усвідомленим та цінним саме завдяки їх 

внутрішньому змісту. 

Отже, наявність релігійності як такої, незалежно від її глибини або типу – масова як більш 

загальна, фрагментарна, поверхова, конформістська чи більш ґрунтовна, цілісна, виважена, 

притаманна воцерковленим віруючим, впливає на життєдіяльність її носія, орієнтує його на 

позитивне у власному житті, житті своїх близьких, у суспільстві загалом. Саме тому 

надзвичайно важливо проводити дослідження релігійності всіма доступними методами збору 

інформації: моніторинги громадської думки, інтерв'ю з віруючими, керівниками релігійних 

організацій, священнослужителями, богословами, вченими, які працюють у галузі з релігійної 

проблематики, експертні опитування, фокусовані інтерв'ю, соціологічні й психологічні 

тестування, контент-аналіз релігійних, наукових, публіцистичних творів і публікацій тощо. 

Дослідження детермінант і сучасного стану релігійності, її рис та виявів дасть можливість не 

лише фіксувати, осмислювати, але й прогнозувати духовні процеси, що відбуваються в 

українському суспільстві, отримані ж результати сприятимуть виявленню ефективних шляхів 

подолання чи мінімізації тих протистоянь і упередженостей, які притаманні міжконфесійним та 

міжцерковним відносинам в Україні. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити ряд висновків та прогнозів щодо 

ідентифікайної функції релігії.  

По-перше, релігія як історичний архетип залишається основним ідентифікатором 

особистості, оскільки через систему цінностей та інтегративних механізмів включає особу в 

соціальний простір, лімітуючи загальноприйняті моделі поведінки.  

По-друге, рівень включення релігії в ідентифікаційні процеси можна визначити за 

допомогою того, наскільки кожна конфесія долучається до соціальних процесів та слідує 

прийнятим на певній території звичаям і традиціям, включаючи їх в обрядово-культову 

практику. 

По-третє, у зв'язку з глобалізацією та процесами інкультурації в Україні в релігійному 

просторі відбуваються глибокі зміни, що призводять до диверсифікації духовності та 

менталітету населення. Розмитість та дифузний, позаінституційний характер релігії негативно 

впливають на прилучення особи до соціалізації та включення її в систему соціокультурної 

спадщини. 

По-четверте, для сучасної релігійності українського суспільства характерними є два її типи: 

відтворено-традиційна та творено-модерна. Ідентифікація особистості до автохтонного етносу 

проходить в основному через перший тип. Другий тип сприяє формуванню загально-світової 

ідентичності, яка інкультурує універсальні ідеї у місцевий контекст. Ідентифікація через 

другий тип можлива через повернення до архетипів в основній формі типу неоязичництва.  

По-п'яте, релігія зможе зберегти свою ідентифікаційну функцію в модерну епоху, 

звертаючись до сталої системи цінностей.  
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ІСТОРІЯ, ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ:  

ПРІОРИТЕТИ ПОНЯТІЙНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ 

 

Розв’язання проблеми понятійного розмежування історії, історичної свідомості та 

філософії історії є важливим світоглядним і методологічним завданням історичного знання і 

пізнання. Обґрунтування критеріальних маркерів такого понятійного розмежування набуває 

ознак актуального дослідницького завдання. 

Ключові слова: історія, історична свідомість, філософія історії, понятійне 

розмежування, історичне знання і пізнання, критеріальні маркери. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Змістовно-сутнісний вододіл між історією та 

філософією історії залишається доволі невиразним і аморфним. Ще більш чіткі ознаки 

дослідницької проблеми має взаємозумовленість історії та історичної свідомості: наскільки 

історичні реалії є визначальними для становлення відповідного формату історичної свідомості? 

Чи не є сучасна історична свідомість аж надто автономним і суверенним суб’єктом тлумачення 

історії, якому історична дійсність (факти і емпірія), за великим рахунком, не потрібні? Ще 

однією істотною проблемою постає недостатня ефективність використання світоглядно-

знаннєвих ресурсів філософії історії, яка здійснює майже непомітний вплив на масову 

історичну свідомість, віддаючи перевагу самодостатньому комфортному існуванню в 

своєрідній вежі зі слонової кістки. Наведені проблемні аспекти є вкрай актуальними і 

потребують оперативного світоглядно-теоретичного реагування. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Р. Колінгвуд поділився симптоматичним 

спостереженням: «Давні шумери взагалі не лишили по собі нічого такого, що ми могли б 

назвати історією. Якщо вони й мали щось подібне до історичної свідомості, то не залишили 

нам жодного запису, який свідчив би про це. Ми можемо казати, що у них, мабуть, таки була та 

історична свідомість, адже для нас історична свідомість є такою реальною і всепроникною 

прикметою життя, що ми просто не можемо собі уявити, як це комусь могло б її бракувати; але 

вельми сумнівно, чи слушно було б удаватися до подібної аргументації. Історична свідомість 

давніх шумерів є тим, що вчені називають окультною сутністю; чимось таким, що правила 

наукового методу забороняють нам стверджувати, за принципом «Оккамової бритви»: «...entia 

non sunt multiplicanda praeter necessitatem» («...сутності не множаться в більшій кількості, ніж 

дозволяє необхідність»). Отже, чотири тисячі років тому попередники нашої цивілізації не 

володіли тим, що ми називаємо ідеєю історії. Це було не тому, що вони мали історію, але не 

розмірковували про неї. Так склалося тому, що люди тоді не мали її взагалі. Історія не існувала. 

Натомість існувало щось, подібне певними рисами до того, що ми називаємо історією, але воно 

відрізнялося від того, що ми називаємо історією» [2, с. 67]. 

Значущість, істотність історичної свідомості як одного з потужних регуляторів суспільного 

життя, необхідність його формування була усвідомлена ще на ранніх стадіях розвитку 

суспільства. Як пам’ять народу формує його етнічну свідомість, так в епоху стародавніх 

цивілізацій історія сприймалася як наставниця життя, що надає взірці для соціального 

виховання людини. На початку Нового часу в спілкуванні з минулим вбачався ефективний 

спосіб пізнання людиною світу, інструмент пізнання, самопізнання і розвитку особистості.  

Нині очевидно, що лише на основі вивчення історії можна опанувати всім досвідом 

розвитку цивілізації, всіма цінностями загальнолюдської культури і одночасно відчути 

самобутність своєї Батьківщини, простежити, як Україна засвоювала культурно-цивілізаційні 

зразки і норми, паралельно збагачуючи людство своїми досягненнями. Говорячи про 
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значущість історичної свідомості, Августин Аврелій зазначав у своїй легендарній «Сповіді»: 

«Є три часи – сучасне минулого, сучасне сучасного, сучасне майбутнього. Ці три часи існують 

в нашій душі, і ніде в іншому місці я їх не бачу: сучасне минулого – це пам’ять; сучасне 

сучасного – його безпосереднє споглядання; сучасне майбутнього – його очікування.» 

Августин Аврелій аргументовано наголошував, що без сучасного минулого не існує ні 

сучасного сучасного, ні сучасного майбутнього. 

Іншими словами, ключове місце в цій тріаді посідає історична свідомість, значення якої 

важко переоцінити. Ці уявлення про істотність історичної свідомості є імперативом, який 

сьогодні не заперечується ніким. Особливого значення формування історичної свідомості 

набуває в переломні епохи, коли відбувається переоцінка цінностей минулого, коли те, що 

нещодавно здавалося незаперечним, ставиться під питання, а те, що викликало сумнів, 

сприймається як незаперечний абсолют [1, с. 38-39]. 

Загалом проблеми історичної свідомості та філософії історії займались К.Ясперс, К.Міллер, 

Б.Мезліт, Й.Дройзен, Р.Дж.Коллінгвуд, Р.Арон, Г.Башлер, М.Фуко, П.Файєрбенд, М.Полані, 

К.Поппер та ін.  

Мета статті полягає у понятійному розмежуванні історії, історичної свідомості та 

філософії історії. 

До основних завдань роботи відносимо наступні: 1) Понятійне розмежування понять 

«історії», «історичної свідомості» та «Філософії історії». 2) Обгрунтування критеріальних 

маркерів понятійного апарату, який розглядає історичну свідомість. 

Виклад основного матеріалу. Історична свідомість є узагальненим уявленням про людину 

і суспільство в їх спільній еволюції на конкретних історичних етапах. Вона відтворює історичні 

знання соціуму – відомості про власне походження, визначальні події, життя та діяльність 

видатних людей. Історична свідомість генерує духовні цінності, постає сукупністю ідей, 

поглядів, відчуттів, уявлень, прагнень, настроїв тощо, які дозволяють сприйняти й оцінити 

минуле в його системній багатоманітності. Вона охоплює різні за значенням і важливістю 

події, вбираючи в себе не тільки систематизовану інформацію (в основному через систему 

освіти), а й невпорядковану (через засоби масової інформації, художню літературу), орієнтація 

на яку визначається особливими інтересами особистості.  

На думку К. Ясперса, основними рисами історичної свідомості є: критичне дослідження 

історії; всебічність і точність дослідницьких методів; осягнення нескінченного сплетіння 

каузальних факторів; розуміння історії як незавершеного процесу, що перманентно 

розвивається і складовою якого є сьогодення; прагнення створити всеохоплюючу історичну 

картину світу; орієнтація на єдність людства, яка має тенденцію до посилення; розуміння 

нерозривності історії та сучасності [6, с. 272]. 

Щодо структуризації історичної свідомості, то історичний ракурс проблеми дозволяє 

виокремити в ній два основних сегменти – історичне знання та історичне пізнання. 

Структуру історичних знань репрезентують насамперед уявлення та погляди людей на своє 

минуле, на події, які вже відбулися, а також на пізнавальну діяльність, наслідком якої є 

набуті знання. Вже початкові етапи формування історичної свідомості містять пізнавальну 

діяльність членів суспільства, яка відбувається стихійно і дає синкретичний результат – 

історичні знання про світ, в яких містилось уявлення про сталість і мінливість, 

періодичність і циклічність процесів минулого. 

Посилення динаміки історичного інтересу створило передумови, необхідні для переходу до 

«свідомої» фази в розвитку історичної свідомості, тобто до історичного пізнання. Водночас 

варто зазначити, що хоча наукове історичне пізнання є раціонально організованим процесом, 

воно не виключає стихійного відображення в свідомості людей подій і тенденцій минулого.  

Класифікація рівнів історичної свідомості може відбуватися двома шляхами. Перший – 

за рівнями наукового знання (теоретичний та емпіричний). Теоретичний рівень 

історичного наукового знання – це філософія історії, яка виконує метатеоретичну 

функцію в історичній свідомості. На цьому рівні розкривається природа історичного 

процесу. Емпіричний рівень охоплює основний масив історичного знання і відображає 
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реальний процес історії людства. Він репрезентований у формі емпіричних узагальнень і 

здебільшого позначається терміном «історіографія». 

Другий підхід до класифікації – традиційний. Він об’єднує три рівні історичної свідомості, 

що відповідають формуванню образу минулого: 1) позаосвітній (побутовий), пов’язаний з 

індивідуальним досвідом і соціальним оточенням кожної особи; 2) освітній, зумовлений 

певною системою поглядів на минуле; 3) науковий, що ґрунтується на теоретичному 

осмисленні історичного процесу. 

Здебільшого виокремлюють чотири рівні історичної свідомості. 

Перший рівень формується на основі накопичення безпосереднього життєвого досвіду. 

Здебільшого цей рівень набуває форм розпливчастих, емоційно забарвлених спогадів – як 

правило, неповних, неточних і суб’єктивних, які не в змозі системно оцінити перебіг сукупного 

історичного процесу. 

Наступний щабель історичної свідомості може формуватися під впливом художньої 

літератури, кіно, радіо, телебачення, театру, живопису, на підставі знайомства з історичними 

пам’ятниками. На цьому рівні історична свідомість також не має ознак систематичного знання. 

Його утворюють уривчасті, не впорядковані за хронологічним критерієм уявлення. Цьому 

рівню притаманна яскравість і емоційність сприйняття та засвоєння знань про минуле. 

Третій ступінь історичної свідомості формується на основі власне історичних знань, 

набутих на уроках історії в школі, під час яких уявлення про минуле засвоюються в 

систематизованому вигляді. Власне, для більшості людей вивчення історії завершується 

саме на шкільному рівні, оскільки у вузах історію вивчає незначна частка населення країни. 

Гіпотетично можливе поповнення знань з історії на аматорському рівні, однак в абсолютній 

більшості випадків уявлення про історію закладаються саме в середній школі. У зв’язку з 

цим пріоритетного значення набуває підготовка висококваліфікованого вчителя історії і 

якості шкільних підручників. 

Четвертий щабель формування історичної свідомості пов’язаний із всебічним теоретичним 

осмисленням минулого, з виявленням тенденцій історичного розвитку. На основі накопичених 

історією знань про минуле і узагальненого історичного досвіду формується науковий 

світогляд, робляться спроби отримати чітке уявлення про природу і рушійні сили розвитку 

людства, періодизацію і сенс історії, типологію і моделі суспільного розвитку тощо. На цьому 

рівні історичної свідомості робляться спроби пояснити людську минуле в усій його 

суперечливості й складності як на конкретно-історичному, так і на теоретичному рівнях.  

Формування історичної свідомості на теоретичному рівні допомагає мислити історичними 

категоріями, бачити суспільство в діалектичному розвитку, у зміні, осмислювати історичний 

процес у динаміці, в хронологічному взаємозв’язку часів і тенденцій. Носієм цього рівня 

історичної свідомості є історична наука. Володіючи систематизованими науковими знаннями 

історії суспільства, історична наука покликана виявляти визначальні тенденції суспільного 

розвитку, формулювати прогнози на майбутнє. 

Специфіка філософського знання полягає в тому, що на всіх стадіях свого розвитку воно в 

тій чи іншій формі передбачає рефлексію, тобто здатність «дивитися на себе збоку», 

внутрішню критику процесу отримання знання. Філософія історії не відтворює окремі події чи 

історію окремих країн і народів, а досліджує внутрішню логіку історії, здійснює пошук 

історичних законів і закономірностей історичного процесу. 

Історія для філософії є не підметом і не присудком, а лише обставиною часу. Як помітив 

Курт Міллер, «за своїм духом філософ і поет наділені одним привілеєм і водночас обов’язком – 

не належати жодному народу і жодному часу, а залишатися у справжньому розумінні цього 

слова сучасником всіх часів та народів» [5, с. 295]. З тією тезою цілком погоджувався Лев 

Шестов, раз у раз наполягаючи: «Якщо ми хочемо осягнути справжню місію філософа, то 

насамперед маємо вирвати його з тих історичних меж та умов, в які його втулила примхлива 

випадковість буття» [3, с. 140]. 

Спростовуючи ілюзію взаємопотенціюючої гармонії між філософією та історією (в межах 

філософії історії), Фрідріх Фіхте зауважив, що філософ, який займається історією, керується 
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відповідною «апріорною ниткою деякого світового плану, зрозумілого й очевидного для нього 

без будь-якої історії»; зрештою, і самою історією він користується лише (чи переважно) для 

того, щоб дещо довести засобом останньої. Та чи не найдошкульніший удар по чинному 

статус-кво і перспективам філософії історії в оглядовому майбутньому завдав американський 

історик Брюс Мезліш. Його іронічний вердикт справді вражає: філософія історії 

структуризується у сфері протистояння між істориками, які не симпатизують філософам, та 

філософами, котрі не мають історичної підготовки і не виказують поваги до істориків. 

Для багатьох сучасних дослідників історичної та соціальної сфер ідейним керівництвом 

залишається твердження Фрідріха Енгельса в його рецензії на працю Карла Маркса «До 

критики політичної економії»: мовляв, логічний метод дослідження є тим же історичним 

методом, тільки звільненим від історичної форми і зайвих деталей та випадковостей. Однак для 

багатьох дослідників цілком очевидно, що скільки історичний метод не «звільняй» від 

«випадковостей» та «історичної форми», а логічного методу в результаті так і не отримаємо, 

оскільки він є принципово інакшим напрямком мисленнєвої діяльності, пов’язаним з 

конструюванням ідеально-типічних (типологічних) понять та ідеальних типів, які, на відміну 

від оцінювального (соціально-політичного, історичного) судження, є цілковито 

індиферентними до конкретної дійсності. 

Згідно з Германом Люббе, в історії превалює не теоретичний, а нарративний аспект 

(інструмент): тобто її не роблять, не реконструюють і не структуризують, а оповідають. 

Нарратив є інтерпретацією певної часової послідовності. Формально він складається з початку, 

середини та кінця, поєднаних між собою засобами каузального зв’язку. Таким чином, нарратив – 

це не просто сукупність подій і ситуацій, а принцип їхньої конфігурації. Значення нарративу 

для філософії історії вичерпно розтлумачив Йоган Густав Дройзен. У 1857 році він 

сформулював концепцію історичного пізнання як способу прочитання історичного тексту. 

Дройзен був одним з перших, хто аргументовано довів, що «факти як такі не існують взагалі» 

[4, с. 54]: так звані факти історії є втіленням мовних послань – і не більше. Тому історична 

істина ніколи не може бути істиною абсолютною, а завжди – лише відносною, як, зрештою, і 

історичне пізнання ніколи не буває цілковито автентичним дійсності, повністю адекватним їй.  

На відміну від історії, філософія історії не може зводитися до нарративу, тобто до 

«оповідання про». Ніхто не заперечує: філософія історії містить елементи нарративу і 

вдається до інтерпретаційних практик, але ті не складають сутності функціонального 

покликання філософії історії, а є скоріше баластом, тією «водою», якою лише 

«розбавляють» насичену консистенцію філософської рефлексії щодо історичної тематики з 

метою зробити її придатною для «споживання» якомога ширшою аудиторією, максимально 

великим сегментом суспільної свідомості.  

Предмет філософії історії можна поділити на дві основні сфери. Перша сфера – онтологія 

історії – оперує аспектом рушійних сил, основних етапів історичного процесу, його сенсу і 

мети, а також ролі й місця людини в історії. Друга сфера – гносеологія історії (критична 

філософія історії, аналітична філософія історії) – досліджує умови, можливості, способи і 

форми історичного пізнання, відтворення історичного процесу таким, яким він був насправді. 

Онтологія історії досягла найвищого розквіту у XIX – на початку ХХ століть, коли відбулось 

генерування низки концептуально різних моделей всесвітньої історії. З кінця 1930-х років 

завдяки працям насамперед Р. Арона акцент дослідницької уваги змістився в напрямку 

гносеологічної проблематики. Наслідком цього стало формулювання принципової 

неможливості встановлення об’єктивного перебігу історичного процесу, а натомість лише його 

умовної, суб’єктивної реконструкції. 

Співвідношення онтологічної (теорія історичного процесу), гносеологічної (теорія 

історичного пізнання) та логіко-методологічної (аналіз методів і форм історичного пояснення) 

проблематики філософії історії зазнавало істотних змін на різних етапах розвитку суспільства. 

Онтологічні проблеми історії (мета, рушійні сили і сенс історичного процесу як єдиного 

цілого) були найбільш актуальні для філософії історії у XVIII – першій третині XIX століть. 
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Найбільш показові в цьому відношенні праці Н. Макіавеллі, Ж. Бодена, Ф. Бекона, Б. Спінози, 

Т. Гоббса, Р. Декарта, Вольтера.  

Саме Вольтером в 1765 році було введено термін «філософія історії». Д. Віко, Ш. Монтеск’є, 

Ж. Руссо надали історіософії новий, діалектичний зміст, а І. Гердер та І. Кант розробили 

концепцію всесвітньої історії з позицій еволюціонізму. Окремо стоїть в історіософії ім’я 

Г. Гегеля, який підвів результуючу риску під становленням філософії історії німецького 

класичного ідеалізму. Саме завдяки Г. Гегелю теоретичні схеми та індивідуальні події, 

співвідношення необхідності та свободи, закономірності та випадковості стали 

центральними проблемами філософії історії. 

Гносеологічне коло проблем (логіко-методологічна специфіка історії, досліджувана 

засобами логічного аналізу; проблеми і методи історичного дослідження; місце історії в 

системі суспільних наук тощо) почало активно розроблятися в середині XIX століття. Тоді 

завершилося становлення трьох різних ліній в дослідженнях історії: історичного 

матеріалізму, позитивізму та неоідеалістичних філософських течій (неокантіанства, 

неогегельянства, «філософії життя» тощо).  

Позитивізм Конта-Спенсера-Мілля вибудовував свої історичні концепції на ідеї єдності 

наукового знання та розгляді історичної науки як строгої науки – на кшталт природознавства. 

Неоідеалісти в особі В. Ділтея, В. Віндельбанда, Б. Кроче, Р. Ріккерта, а пізніше – Р.Дж. 

Коллінгвуд відстоювали специфічність теорії історичного пізнання, її незвідність до пізнання 

природничонаукового. У фундаментальній праці «ідея історії» Колінгвуд, зокрема, зазначає: 

«Чому філософія історії має бути предметом спеціального вивчення замість улитися до 

загальної теорії пізнання? Від самих початків європейської цивілізації люди мислили якоюсь 

мірою історично, але ж ми рідко розмірковуємо над тією своєю діяльністю, яка нам дається 

зовсім легко. Лише коли ми переборюємо труднощі, нам доводиться осмислювати наші 

зусилля. Отже, матеріал філософії як організовано-науковий розвиток самосвідомості залежить 

час від часу від особливих проблем, у яких, на будь-який даний час, люди натрапляють на 

особливі труднощі. Якщо ми поглянемо на особливо значні теми філософії будь-якого народу в 

будь-який період його історії, то виявимо ознаки особливих проблем, на розв’язання яких 

спрямовувалась уся енергія їхнього духу. А периферійні та другорядні теми виявлять нам речі, 

що не становили для тих народів особливих труднощів» [2, с. 57]. 

Історичний матеріалізм К. Маркса, Ф. Енгельса і В. Леніна залишив помітний слід в 

історичному пізнанні введенням матеріалістичного погляду на історію, обґрунтуванням 

значущості принципу історизму, акцентуванням уваги на змістовних аспектах соціальної 

теорії. Однак, бажаючи стати практичною теорією, котра домінує в історичному пізнанні, 

історичний матеріалізм прийшов до неприйнятного розмежування теорії та практики, 

перетворивши, за висловом Ж.П. Сартра, практику в безпринципний емпіризм, а теорію – в 

застигле знання. 

Сучасне розуміння структури історичної науки та її проблематики склалося багато в чому 

завдяки працям Г. Башляра, Т. Куна, І. Лакатоса, М. Полані, К. Поппера, П. Фейєрабенда, 

М. Фуко, які створили нову модель наукового знання, засновану на послідовній зміні 

інваріантних структур. Істотний внесок належить теоретикам історії: Р . Арону, М. 

Мандельбауму, Е. Нагелю та Х. Уайту, які відіграли істотну роль у формуванні аналітичного 

напряму сучасної філософії історії. На думку У. Дрея, саме теоретична історія, котра спрямовує 

пошук нових історичних відомостей, перевіряє і коригує гіпотези, покликана розвивати 

раціональне теоретичне пізнання людської історії. Це дозволяє стверджувати про вихід на 

перший план гносеологічної і логіко-методологічної проблематики історичного пізнання.  

Висновки. Отже, історичне пізнання як форма соціальної рефлексії ніколи не залишалася за 

межами науково-філософського осмислення, проте сучасна соціокультурна та пізнавальна 

ситуація вимагає переосмислення змісту даного поняття з метою визначення його ролі в 

системі соціального пізнання. 

Філософія історії зразка початку ХХІ століття характеризується декількома 

різноспрямованими і суперечливими тенденціями, наслідком чого є відсутність 
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загальновизнаної типології і багатоманітність різнотлумачень. Пояснити ці теоретичні 

протиріччя можна тією обставиною, що історія – надзвичайно поліфакторний феномен: 

вона відбувається протягом різного соціального часу, на тлі етиологічно відмінних культур 

і цивілізацій, в контексті здебільшого неспоріднених географічних середовищ, за умов 

неоднорідного рівня розвитку техніки і виробничих сил суспільств. Крім того, різним 

соціумам притаманні різні ієрархії цінностей, релігії, ідеології та телеологічно-

смисложиттєві пріоритети.  

Тим не менше, історичному розвитку притаманний цілком об’єктивний характер, оскільки 

життя людей – де і коли б воно не відбувалося – ґрунтується на необхідності задоволення 

цілком об’єктивних потреб, інтересів, цілей тощо. Об’єктивність історичного процесу 

зумовлена наявністю певних об’єктивних а) матеріальних і духовних основ життєдіяльності 

індивідів та суспільств, б) інтересів, які вони переслідують, в) потреб, котрі необхідно 

задовольнити. А оскільки люди є водночас суб’єктами і об’єктами історії, то це неухильно 

призводить до того, що історія має не лінійну, а варіативну евентуальність.  

Не далеким від істини був Робін Джордж Колінгвуд, коли наполягав, що філософія історії – 

це самоусвідомлення історичного мислення, такий підхід до історичного матеріалу, за якого 

зміст історичних процесів виявляється предметом філософської рефлексії. Філософська 

рефлексія є засобом смислопокладання, а його утвердження в історичній дійсності слугує або 

цілям адекватнішого і повнішого розуміння божественного задуму стосовно людини та її 

історії, або цілям звільнення людства і торжества розуму, або цілковитій реалізації сутності 

людини, або втіленню творчих і конструктивних можливостей людини. 

Втім, до ідилії взаєминам між філософією та історією далеко. Зокрема, якщо предметом 

філософії є необхідне, то до предмета історії (історичного) необхідне не належить. Більше того – 

цей предмет навіть не завжди існує: йому притаманна стадіальність виникнення, видозмін і 

зникнення. Тому субстанційна неузгодженість філософії та історії вважається апріорною і 

самоочевидною, а словосполучення «філософія історії» в строгому розумінні виявляється 

взагалі некоректним, неадекватним зазначеним реаліям – таким, що містить іманентне 

протиріччя (це доволі аргументовано довели Артур Шопенгауер та Якоб Буркхардт).  

Спочатку термін «філософія історії» звучав настільки незвично, що вимагав не так 

розтлумачення, як виправдання. Це й не дивно, коли врахувати, що колеги Вольтера взагалі не 

вважали історію наукою. Зокрема, Монтеск’є в своїй фундаментальній праці «Про дух законів» 

(1748) писав, що будь-яке людське життя, як і життя кожного народу, є відображенням перш за 

все кліматичних, географічних та інших умов буття індивіда. Та чи не найбільш дошкульного 

удару претензії історії на науковий статус зазнали від Ґете, який вклав в уста свого героя 

спопеляючу сентенцію: а те, що «духом часу» зветься, є дух професорів і їх понять.  

Зрештою, історію як об’єкт наукового дослідження ставили під сумнів не лише в часи 

Монтеск’є і Вольтера – наприкінці ХХ століття Жан Франсуа Ліотар аргументовано 

заперечував можливість історії (історичного) як предмета наукового і загалом інтелектуально-

рефлексійного операціонізму. На його переконання, сучасність завжди абсолютна, тому вона 

не потребує рефлексійно-герменевтичних аналізів, структуризацій та ієрархізацій. З огляду на 

цю обставину людська рефлексія завжди значною мірою утопічна – тобто є рефлексією або з 

приводу того, чого вже нема (рефлексія минулого), або з приводу того, чого ще нема 

(рефлексія майбутнього). Як результат – утопізм виявляється цілком узвичаєною і навіть 

субстанційною нормою людської ментальності.  

У наш час предметом філософської рефлексії є не стільки осмислення історичного методу, 

скільки дослідження досвіду такого осмислення. Рефлексія фіксує етапи становлення 

методології історії, визначає її структуру і функції, розкриває зв’язки методології історії з 

різними філософськими, логічними, лінгвістичними, психологічними теоріями, а також 

показує зміну змісту цієї галузі гуманітарного знання у зв’язку з мінливою історичною 

практикою. Такий підхід дозволяє дати не тільки пояснення сутності поняття «історичне 

пізнання», а й показати його роль в системі соціального пізнання. 
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РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ БІБЛІЙНИХ ПЕРЕКЛАДІВ  

І КОНФЕСІЙНА БІБЛЕЇСТИКА 

 

У статті аналізується українська національна традиція біблійних перекладів у 

контексті розмежування концептуальних підходів конфесійної біблеїстики та світського 

релігієзнавства. Обгрунтовується теза про ідеологічну основу біблійних перекладів як 

предмет філософсько-релігієзнавчого аналізу. 

Ключові слова: Біблія, переклади Біблії, конфесійна біблеїстика, біблійні рукописи, 

скопос, мова біблійних текстів. 

 

Постановка проблеми. 2013 рік багатий на ювілейні для українського християнства дати. 

У 2013 році виповнилося не лише 1025 років Хрещення Русі, але й 110 років з моменту 

виходу у світ першого повного перекладу Біблії українською мовою. Ювілей, що також 
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безпосередньо стосується сучасної України – 1150-річчя місії свв. Кирила і Мефодія в Криму 

і "хазарських землях". 

Біблію дійсно можна вважати свого роду генетичним кодом культури, що визначає 

протягом сторіч багато її рис, сам спосіб життя й стиль мислення людей, кодом, який 

передавався від покоління до покоління. За століття ідеї, сюжети, образи й цитати з Біблії 

вплелися в тканину повсякденної мови народів, стали невід'ємною частиною культури, лягли 

в основу крилатих виразів, прислів'їв, приказок. Книги Священного Писання допомагають 

нації усвідомити своє місце серед інших народів: «Дотик до Біблії висвітлює у національній 

самосвідомості її спільність із долями, стражданнями й надіями інших народів Землі» [6, 

с.64]. Існує визнана у світі думка, що народ, який має переклад Біблії своєю рідною мовою – 

це народ, який має право на існування на планеті. 

Біблія формує потужний прошарок в національних літературах країн християнського світу, в 

якому немає місця оригінальній творчості, але який, попри цей факт, грає виключно важливу роль 

в їх духовному, літературному та суспільному житті. Біблія знаходиться за межами тих 

літературних жанрів, в рамках яких здійснюється самобутня письменницька творчість, однак 

біблійні тексти є джерелом сюжетів, аллюзій, цитат, фразеології та лексичної семантики, які тим 

самим здійсннюють вплив на сюжетний устрій та стилістичну самобутність всієї національної 

літератури. Тому вивчення національної традиції біблійних перекладів має пропедевтичне 

значення для досліджень української оригінальної писемності та культури.  

Саме біблійні рукописи дають найзначущий матеріал для вивчення філологічної культури і 

перекладацької справи на українських теренах. Наявність великої кількості джерел за високої 

одноманітності тексту окремих біблійних книг спонукає до пошуків особливих дослідницьких 

засобів під час вивчення текстології Біблії. Біблійна текстологія в цьому контексті постає 

своєрідною лабораторією для вироблення нових методів дослідження у вітчизняному 

мовознавстві та літературознавстві.  

Мова біблійних текстів завжди сприймалася як втілення мовної норми, яку намагалися 

наслідувати творці оригінальних літературних творів. За відсутності граматик та словників, 

забезпечуючих кодифікацію писемного мовлення, роль стабілізатора мовної норми грали 

нормативні зразки, тобто тексти Святого Письма. Тому вивчення мови біблійних текстів (для 

України – церковнослов’янської) дозволяє виявити характер мовних норм на етапі формування 

української мови. Мова біблійних текстів постає тим еталоном, відносно якого можно оцінювати 

інші твори національної словесності.  

У контексті цього метою даної роботи постає релігієзнавчий аналіз біблійних текстів та 

методології конфесійної біблеїстики. 

У рамках визначеної теми будуть реалізовані такі дослідницькі завдання: 

1. Вивчення української національної традиції біблійних перекладів. 

2. Розмежування концептуальних підходів конфесійної біблеїстики та світського 

релігієзнавства. 

3. Обґрунтування тези, що біблійні переклади мають ідеологічну основу. 

Ступінь дослідження проблеми. Переклади Біблії українською мовою мають свою велику, 

складну, часом дуже драматичну історію, яка відзеркалює не лише драматичність національного 

буття, а й не меньш складну долю української мови. На жаль, у вітчизняній гуманітаристиці не 

має комплексних досліджень української традиції біблійних перекладів. Можна лише вести мову 

про наявність поодиноких історико-релігієзнавчих розвідок М.Жукалюка, Д.Степовика 

С.Головащенко, філософсько-релігієзнавчих робіт І.Богачевської та І.Остращука, деяких 

літературознавчих робіт.  

На сьогодні більшисть довідкових видань наводить шість повних (які включають як Старий 

Заповіт так і Новий Заповіт) перекладів Біблії українською мовою. Це: 

 переклад Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя, Івана Нечуй-Левицького, вперше 

надрукований у 1903 році; 

 переклад Івана Огієнка, вперше надрукований у 1962 році; 

 переклад Івана Хоменка, вперше надрукований у 1963 році; 
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 переклад Філарета, вперше надрукований у 2004 році; 

 переклад Олександра Гижі, єдиний повний переклад Біблії українською мовою, 

надрукований 2013 року; 

 переклад Рафаїла Турконяка, вперше надрукований у 2011 році [2, c. 165].  

Ці переклади є найбільш відомими як серед віруючих українців, так і серед наукової та 

викладацької спільноти. 

Менш відомими, але таким, що не втрачають свого значення в культурологічному, 

лінгвістичному літературному, науковому й богословському контекстах є переклади як всієї 

Біблії, так і окремих її книг, здійснені в різні часи, починаючи з1899 року по наш час 

авторами, що належать до різних християнських конфесій і Церков і які мають різний рівень 

богословської або світської освіти, а також світськими (і навіть атеїстичнимим) вченими 

тощо. Це переклади П.Морачевського, професора М.Кобрина, О.Бачинського, 

Т.Галущинського, Л.Герасимчука, Г.Деркача, В.Дзюби, професора Є.Дулумана, М.Кравчука, 

Я.Левицького, І.Дьяконова та Михайла Москаленка, за редакцією Л.М’ясникової, 

О.Слюсарчука, І.Франка. Наявні переклади, здійснені видавництвами Києво-Галицької 

Митрополії, Українського Католицького Університету, «Свічадо», «Wachtturm-Gesellschaft, 

Selters/Taunus» (переклад Свідків Єгови); а також Віршований переспів Біблії В.Завалки. 

Окремою сторінкою історії українських перекладів Біблії є числені авторизовані переклади зі 

Старого Завіту, здійснені Т.Шевченком. Переспіви псалмів знаходимо у М.Максимовича, 

С.Руданського, І.Франка, П.Куліша, Лесі Українки, П.Гулака-Артемовського, Ліни Костенко та 

інших українських літераторів. Перший віршований переспів 42 псалмів українською мовою 

зберігся ще від 1642 р. в книзі Житомирського міського суду, де він записаний латинськими 

літерами. 1680 р. видав свою “Римотворну Псалтирю” Симеон Полоцький, праця якого посіла 

особливе місце в історії української духовності.  

Виклад основного матеріалу. Практично кожна християнська конфесія має на сьогодні 

повний або частковий переклад Бібілії, який намагається найбільш чітко донести до українського 

християнина специфіку конфесійного прочитання Слова Божого. Православні перекладачі Біблії – 

Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Нечуй-Левицький, Пилип Морачевський, О.Слюсарчук, 

О.Бачинський, Іван Огієнко, митрополит Філарет; католицькі та греко-католицькі – Іван Хоменко, 

Т.Галущинський, Рафаїл Турконяк; протестантські – Г.Деркач, Олександр Гижа, Валерій Громов; 

позаконфесійні – Л.Герасимчук, Є.Дулуман, І.Дьяконова та Михайло Москаленко. 

Росіяни за 20 років створили майже 20 перекладів Бібілії або окремих її книг сучасною 

мовою. Українські досягнення в порівнянні з цим показником є набагать скромнішими. Отже, 

попри наявність потужної національної традиції бібійних перекладів і багатьох їх версій, 

актуальність перекладання Святого Письма українською мовою не зменшується, оскільки 

наявні переклади не повною мірою задовільняють духовні потреби сучасного віруючого 

українця. Дослідники, які вивчають українські переклади Біблії, вважають, що в Україні досі 

немає повного і адекватного перекладу Біблії українською мовою. Дехто вбачає в цьому факті 

свідомі конфесійні маніпуляції та протидії певних суспільних груп, а культуролог і перекладач 

Лесь Герасимчук пояснює це загальним ставленням до національної культури. Він наголошує, 

що українській культурі потрібен хоча б один достеменний переклад Біблії, прокоментованої 

на основі всього комплексу сучасних наук [5]. 

Й це – не лише українська, але загальносвітова тенденція. Як слушно зазначав 

авторитетний біблеїст Боріслав Арапович, «в останні десятиліття у фокус біблійної 

перекладацької діяльності знову попадають мови багатомільйонних народів, на яких Біблія 

давно існує. Мова йде про так звані переклади на “загальну мову” (common language 

translations), як результат явища “соціо-освітніх діалектів” (socio-educational dialects). Як 

відомо, внаслідок підвищення рівня освіти, інтенсифікації засобів масової комунікації, 

урбанізації, технологиізації, міграції населення й інших факторів зникають регіональні 

діалекти, а на їхньому місці з'являються соціо-освітні діалекти, як результат розшарування 

населення на категорії різного соціального й освітнього рівня. Прослідковується прагнення 

нових перекладацьких проектів привести мови цих різних категорій населення “до одного 
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знаменника”, тобто до загальнозрозумілої мови комунікації, до свого роду lingua franca 

всередині даної мови. Такі переклади вже існують на англійську, німецьку, французьку, 

китайську, іспанську, суахілі, японську, португальську й інші мови. Сьогодні у світі Біблія, 

або вперше, або повторно, перекладається на не менш півтори тисячі мов» [1]. 

Богослови всіх христинських Церков однодушно констатують потребу у створенні й виданні 

наукової Слов’янської Бііблії, яка б могла суттєво полегшити й підняти на новий рівень 

перекладацьку працю сучасних біблеїстів всіх конфесій. Ця думка була аргументована ще 

дореволюційною перекладацькою та філологічною біблієзнавчою традицією і залишається 

актуальною для всіх національних слов’янських церков, які історично отримали Бібілію 

церковнослов’янською мовою.  

Православні богослови наголошують на тому, що Церква ніколи не канонізувала жодного 

перекладу Біблії, бо це є принципово неможливим з богословської точки зору. Переклад Біблії має 

відповідати часу: як мовою, такі стилем, він має бути зрозумілим кожному поколінню. 

«…перекладати Біблію – значить робити те, що робила християнська Церква із самого її 

народження. Це факт, що не викликає сумнівів. Брати участь у такій роботі – значить виконувати 

одне з найважливіших призначень Церкви – доносити до людей усіх мов, кольорів і культур 

чудесну звістку про Божу милість. Робота ця не може закінчитися. Неможливо створити останній 

переклад. Мови змінюються. Слова згодом зношуються й їм на зміну приходять інші. … Слова 

старіють. Мова – це живий організм. А життя передбачає смерть» [4].  

У справі перекладу на сучасну українську мову основної християнської книги не має байдужих 

християн, адже таким чином застерігається не лише глобально-християнський місійний інтерес, 

але й конфесійно-апологетично-місійний. Так, станом на початок 2010 р. до складу Центрального 

Правління Українського Біблійного Товариства входили 17 колективних членів [7]. “Українське 

Бiблiйне Товариство (УБТ) є … органiзацiєю, що була заснована з ініціативи існуючих в Українi 

християнських церков та релiгiйних організацій, якi визнають Бiблiю як Слово Боже. Завданням 

УБТ  є здійснення перекладу, друкування та поширення Святого Письма – Бiблiї та окремих її 

частин – для духовного вiдродження та просвiтництва народу України” [7]. 

Як слушно зазначає О.Горкуша, «основне завдання (для виконання якого й був би корисним 

міжконфесійний та світський діалог щодо прийнятних методологічних й герменевтичних 

процедур) – адаптований (й адекватний) до сучасних суспільних запитів переклад Біблії 

(сучасною) національною мовою (українською) не реалізовано повністю». Це, на думку 

дослідниці, є «наслідком недостатності богословського обґрунтування сучасних біблеїстичних 

досліджень та потреби адаптації тексту Біблії (осучаснення її тексту узгодженого із збереженням 

змісту) до трансформованих семантичних обріїв» [3]. 

Сучасний перекладач має в своєму арсеналі ті знання й джерела перекладу, які не мали його 

попередники, тому його можливості зростають. Відповідним чином має зростати й якість 

бібілійних перекладів. Переклад тексту Біблії на сучасну мову зазвичай здійснюється із 

застосуванням щонайновіших наукових методик роботи із давніми текстами, з урахуванням 

контекстуальних вимог часу й культурного середовища, узгодженого із традиційною 

конфесійною інтерпретацією та задля збереження розумного балансу у тексті Біблії Слова 

Божого та людського його вислову.  

Не можна не погодитися з твердженням, що «вироблення щонайадекватнішої методології 

перекладу Біблії українською мовою потребувало б значних зусиль науковців (релігієзнавців, 

істориків, культурологів, літературознавців, мовознавців, філологів та ін.) та богословів усіх 

зацікавлених конфесій, їх тривалої співпраці в процесі якої лише й виробляються спільні підходи 

до здійснення такого перекладу та спільне погодження прийнятного змісту» [3]. 

Не зважаючи на канонічний зміст, переклади Біблії, здійснені представниками різних 

конфесій, досить суттєво відрізняються мовою та стилем викладення, змістовною 

акцентуацією тощо. Мета перекладу, яку щодо Біблії традиційно називають скопосом, 

визначається особливостями тієї релігійної спільноти, усередині якої й для якої він 

створюється. Конкретна релігійна спільнота визначає, які тексти повинні бути переведені, 

які аспекти оригіналу потрібно акцентувати (оскільки жоден переклад не здатний передати 
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всі особливості оригіналу). Кожен переклад Біблії певною мірою відображає ідеологію тієї 

конфесії, у якій і для якої він створюється. Конфесійні уявлення про Біблію та функції, які 

вона може виконувати в громаді, визначають переклад.  

Як наголошує знаний біблеїст Де Врієс, переклад починається з вибору із цілого ряду варіантів: 

«…усякий, хто береться за шляхетне діло перекладу Біблії, стикається з тим, що переклад завжди 

містить у собі процес, який починається з “множинності”, а в закінченні виходить єдиний 

переклад» [10, р. 141]. 

Перше питання, з якого починається переклад: які тексти перекладати? Канон Біблії є 

різноманітним у різноманітних громадах, і саме останні визначають те, що повинне, а що – не 

повинне ввійти в новий переклад Біблії.  

Друге питання: який варіант з різноманіття існуючих текстів перекладати? Як правило, 

переклад здійснюється або із критичного тексту, «який еклектично створює єдину основу з безлічі 

текстуальних свідчень, або на підставі традицій християнських і іудейських релігійних громад, які 

прийняли певні форми тексту як Боже Слово в процесі своєї довгої історії» [10, р. 142]. 

І останнє питання: який варіант перекладу обрати? Наприкінці своєї роботи перекладач 

зіштовхується із герменевтичною проблемою інтерпретативної множинності: різні уривки Біблії 

можуть бути по-різному витлумачені (і, відповідно, перекладені) як різними вченими, так і 

різними громадами. Перекладач, як правило, зустрічається з необхідністю вибирати з декількох 

семантично рівноправних, з точки зору лінгвістики, варіантів. Яке з можливих прочитань буде 

обрано, визначають конфесійні ідеологічні установки. 

Оскільки «вибір вихідного тексту і його наступне використання визначається 

інтересами, цілями й вимогами соціальних агентів» [12, р. 23], можна стверджувати, що 

майже кожне рішення у перекладі, свідомо або несвідомо, визначається ідеологічними 

критеріями. Ми поділяємо думку Ч.Норда, що «в галузі перекладу ідеологія в цьому смислі 

завжди була ефективна: уявлення про те, що робить переклад «гарним» або «коректним», 

не може бути об’єктивно доведене або фальсифіковане. Скоріше, оцінка завжди залежить 

від існуючих у певний час культурних норм» [11, р.1].  

Висновки. «Традиційні лінгвістичні підходи до аналізу перекладу можуть лише 

відповісти на запитання, як і чому, приміром, буквальний переклад А відрізняється від 

буквального перекладу Б. Тобто, здебільшого лінгвістичні підходи є описовими. Але вони 

не здатні дати задовільного пояснення, чому переклад А відрізняється від перекладу Б. 

Відповідь на це питання можна знайти, спробувавши визначити ті ідеологічні установки, 

які визначають скопос перекладу Біблії в тій або іншій громаді» [8]. 

Саме в цієї площині, на наше переконання, полягає межа між релігієзнавчо-філософським 

аналізом перекладів Біблії та конфесійно-богословською біблеїстикою. Наукове релігієзнавство, 

методологічною основою якого є конфесійна неупередженість і толерантність, дозволяє 

аналізувати ідеологічні критерії та умови виконання того чи іншого біблійного перекладу, 

виявляти ті змістовні акценти і месіджи, що ці переклади несуть віруючим конкретної конфесії. 

Тому скопос кожного перекладу Біблії, так само, як і аналіз національних перекладацьких 

біблійних традицій загалом, постає цілком науково обгрунтованим предметом філософсько-

релігієзнавчих досліджень. Згідно Чарльза Норда, ідеологічні аспекти перекладу можна 

аналізувати, виходячи з наступних основних питань: хто переводить, що переводить, з якою 

метою, для кого і як [11, р. 2]? 

Як слушно зазначає Рольф Фурулі, «в Біблїї є місця, де богослів’я є єдиним 

визначальним фактором під час перекладу» [9, с. 79]. Таких місць в Біблії дуже багато, 

причому вони стосуються далеко не другорядних питань. Тому пошуки тих форм 

перекладу, що найбільш адекватно передають Слово Боже, залишаються преференцією 

конфесійної біблеїстики, оскільки неможливо створити такий «об’єктивний» переклад 

Біблії, який влаштовував би всі християнські конфесії на всі часи. 

Отже, шляхетне завдання створення сучасного повного перекладу Біблії українською мовою 

має здійснюватися з залученням не лише міжконфесійних організацій, якою, власне, є Українське 

біблійне товариство, з погодженням перекладу не лише з відповідними структурами 
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християнських конфесій, але й з залученням світських науковців, зокрема філологів і 

релігієзнавців, а також джерелознавців, істориків, літераторів. Саме поєднання зусиль 

національної культурної еліти дозволить виконати це завдання на належному рівні. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЦІННІСНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У статті досліджуються аксіологічні погляди Івана Франка на проблеми становлення 

особистості. З’ясовуються витоки формування його етико-антропологічних засад та 

переконань. Проводиться аксіологічна паралель Франко – сучасність. Аналізуються поради 

Івана Франка щодо аксіологічних аспектів виховного впливу сім’ї та школи. 

Обґрунтовуються ключові ціннісні категорії та засади мислителя: “людина як найвища 

цінність”, “суспільно корисна праця”, “національний ідеал”. 

Ключові слова: Франко, цінності, національний ідеал, особистість. 

 

Складні трансформаційні та глобалізаційні процеси, які відбуваються в Україні та 

загалом у світі, особливим чином впливають на всі сфери людської життєдіяльності. Одним 

із наслідків цього явища є зміна світоглядних уявлень, ціннісних орієнтацій та 

смисложиттєвих орієнтирів як суспільства в цілому, так і окремої людини. Становлення 

ціннісних пріоритетів суспільства в перехідну добу, в ситуації своєрідного гуманітарного 

міжчасся – вельми непросте суспільне завдання, оскільки потребує особливої соціалізації та 

активізації, позаяк від вирішення конкретної проблеми залежатиме майбутнє нації і це є 

зараз актуальним. А тому вкрай необхідно “віднайти чіткі методологічні підстави для 

формування нової духовності народу, гуманістичних засад образу України 21 ст.” [13, 

с.556]. На думку В. Скотного, побудова нової системи цінностей не тільки надасть людині 

життєві орієнтири, які відповідатимуть її індивідуальності, а також гарантуватимуть її 

адаптацію у світі та духовну незалежність [2, с.244]. 

Рівень дослідження проблеми. Висвітлюючи конкретну проблему, зокрема в контексті 

становлення молоді, сучасні науковці мають зважати на досвід і наукові напрацювання 

відомих мислителів минуло, оскільки витоки вчень про цінності сягають філософії 

античності. Велику увагу дослідженню проблем цінностей приділяли також видатні 

українські мислителі минулого, зокрема Г. Сковорода, А. Потебня, П. Юркевич, І. Франко 

та ін. Особливо вагомими та актуальними для сьогодення є аксіологічні погляди Франка.  

Особливість та важливість ідей Івана Франка полягає в тому що вагома частина їх 

вибудовувалися не просто в контексті викликів свого часу, а в розумінні принципів та 

механізмів складних геополітичних і культурних процесів, які не зупиняються у сталому 

вигляді, а постійно перебувають у поступі.  

Аналіз останніх публікацій з цієї проблеми засвідчує, що дослідженнями аксіологічних 

поглядів Івана Франка на проблеми станолення молоді займалося багато науковців. Серед 

сучасних вагомих досліджень особливу увагу привертають праці Б. Тихолоза, 

В. Горського, Е. Соловея, М. Верникова, С. Оленича, У. Хамари та ін.  

Ґрунтовний аналіз досліджень аксіологічних поглядів Івана Франка дозволяє говорити 

про актуальність нашої розвідки. Відсутність їхнього цілісного осмислення в науковій 

літературі зумовили вибір теми нашого дослідження, метою якого є спроба осмислення 

аксіологічних ідей Івана Франка щодо становлення сучасної української молоді. 

Основними завданнями роботи є: а) дослідження аксіологіних поглядів Івана Франка; б) 

з’ясування витоків етико-антропологічних засад та переконань письменника; в) 

обгрунтування ключових ціннісних категорій та засад, які використовувались мислитилем 

щодо процесу становлення української молоді. 

Виклад основного матеріалу. Творчість Івана Франка наскрізно пронизана 

аксіологічними орієнтирами. Особливу увагу мислитель приділяв цій проблемі у своїх 

науково-публіцистичних статтях, зокрема в праці “Лукіан і його епоха”, “Поза межами 
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можливого”, “Наше теперішнє положення”, “Одвертий лист до галицької української 

молодежі” та ін. Найбільшою цінністю для Франка завжди була людина. Усвідомлення 

Франком людини як “...найвищої вартості, ...вершинної точки в еволюційній ієрархії світу”, 

є, на думку Б. Тихолоза, головною засадою його етико-антропологічної концепції [12, с.32]. 

Аксіологічні та етико-антропологічні погляди Івана Франка – це, як влучно зауважує 

М. Верников, “не абстрактний гуманізм, об’єктом якого є людина, все людство. Замість 

любові до чогось далекого, він утверджує справжній, глибокий і дієвий інтерес до 

ближнього” [3, с.191]. Надзвичайно вагомого значення в контексті становлення особистості 

мислитель надавав національним цінностям. Їхнє обґрунтування знаходимо в своєрідній 

концепції “національного ідеалу”. На думку У. Хамари Іван Франко “своїм розумінням 

ідеалу, його ролі і значення в духовному, національному та суспільно-політичному житті 

збагатив українську філософську думку, заклав історичний, теоретичний та методологічний 

ґрунт не тільки для глибокого усвідомлення складних процесів у житті українського народу 

в минулому, а й для розуміння складних проблем націєтворення, державотворення, 

утвердження національної ідеї, національного ідеалу в умовах сьогодення” [20, с.15]. 

Погляди Каменяра на проблеми цінностей вибудовувалися в контексті поєднання 

досліджень культури й духовності українського народу та різних західноєвропейських 

філософських концепцій і традицій ціннісно-світоглядного характеру. І. Франко був досить 

добре обізнаний з німецькою класичною філософією, зокрема з працями І. Канта, які є 

фундаментальними в розвитку аксіології, а також ґрунтовно досліджував філософію 

раціоналізму, що дала великий та принциповий поштовх до розвитку теорії цінностей. 

Важливо також і те, що мислитель поділяв чимало положень раціоналізму.  

Одначе, всі концептуальні наукові твердження, які потрапляли в поле зору Франка, 

зазнавали переосмислення і заломлювались крізь його світоглядну призму, тобто він з 

чимось погоджувався, дещо заперечував та відкидав. Іван Франко вважав, що критично 

усвідомлені цінності породжуються не тільки завдяки розуму, а й завдяки серцю, інакше 

вони залишаться абстрактними, що унеможливлює їхнє практичне втілення. Ціннісні 

пріоритети, доводить С. Оленич, “виробляються в рамках розвиненої моралі, на високому 

рівні культурної самосвідомості того чи іншого народу” [10, с.108]. 

Невпинний інтерес Франка до питань людського буття, природи і всесвіту, людини, нації 

та всього людства, має один вельми важливий аспект. Філософські питання мислитель 

порушував задля вирішення конкретно-наукових, моральних чи суспільно-політичних 

проблем, а не в річищі загальносвітоглядних спекулятивних шукань. Звідси й пріоритет 

етико-антропологічної проблематики у предметі Франкових роздумів, і його гуманістичний 

підхід до будь-яких філософських проблем. У його високоморальній філософії слід бачити, 

передовсім, приклад для наслідування.  

Пріоритет у Франковій філософській спадщині мислителя-митця над мислителем-

теоретиком мала своїм наслідком, як справедливо зазначає український дослідник 

В. Горський, “властивий його філософському пошукові: а) екзистенційно-художній 

характер та б) морально-антропологічне розуміння філософських проблем” [4, с.193].  

Досліджуючи генезу особистості, науковці неодноразово доходили висновку, що людина 

стає такою, якою її шліфують об’єктивні реалії, але вона при цьому не пасивна, вона обирає 

(дуже часто неусвідомлено) ті впливи, які є домінантними в суспільстві і до яких не завжди 

схиляється її єство. Приймаючи або відкидаючи певні цінності, особистість робить вибір, 

що визначає стратегію її подальшого життя. Франко неодноразово підкреслював потребу 

прищеплювати молодому поколінню високі етичні якості, виховувати його в дусі любові до 

людини, поваги до старших, дружби і товариства, правдивості і чесності. “Кожна людина, – 

зазначає мислитель, – ... мусить виробити собі певне коло понять про людське життя, про 

поводження з людьми; це є розуміння вірності, справедливості, правди, дружби і добра. Ці 

поняття служать основою моралі, що є предметом останньої і найвищої науки – етики. 

Етика вчить людину жити по-людському – вона завжди і скрізь керує її кроками, 

переробляє її звірячу природу, робить її м’якшою і таким чином робить її здібною до щастя 
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не тільки внутрішнього (задоволення собою), але й суспільного, яке спирається на 

поєднанні праці усіх людей і на братській взаємній любові” [16, с.39]. Професор А. Пашук 

вважає, що Франко усвідомлював, наскільки далеко йти до осягнення цього високого 

етичного ідеалу та надзвичайно важливо невпинно прагнути і йти до нього, і на цьому 

наполягав Каменяр [11, с.24]. 

І. Кант зокрема твердить, що “у людській природі… є певна нещирість – а саме 

схильність приховувати свої справжні почування і виставляти напоказ удавані, які 

вважаються пристойними й похвальними” [7, с.427]. Як бачимо, І. Кант вважає, що люди 

часто висловлюють переконання, яких насправді у них немає. Важливим, на його думку, є 

розвинути справжні моральні засади, сформовані на “вічних” загальнолюдських цінностях, 

тому що “…фальш, яку людина не поборе, зіпсує її серце” [7, с.427]. Зауважуємо певну 

суголосність Кантового твердження із засадою давньогрецького філософа Сократа, що 

”виховання доброчинності є найголовнішою справою кожної людини” [21, с.592]. 

Ціннісне ставлення до явищ і предметів довколишньої дійсності є однією з головних 

людських сутностей. Ціннісна свідомість є особливим рівнем свідомості та в певному 

контексті її “стрижнем”. “Ціннісна свідомість творить власний світ, світ емоційних 

переживань, ціннісних образів. У ціннісній формі людина не об’єктивує, а суб’єктивує 

зовнішню дійсність, привласнюючи її, наділяючи людськими смислами, стверджуючи 

тотожність з собою. Тому цінністю є лише те, що усвідомлюється, переживається як 

цінність. <…> Світ цінностей – це світ саме практичної діяльності” [13, с.557]. Ціннісний 

рівень свідомості має величезний потенціал в контексті духовного самовдосконалення 

людини. “Ціннісний образ – завжди певний синтез, результат специфічного узагальнення, 

цілісність культурних смислів, яка ніколи до кінця не розщеплюється понятєвим аналізом і 

тому виглядає дещо невиразно у порівнянні з чітким і поняттєвим узагальненням” [6, с.13]. 

Цінності в нашій свідомості в певному розумінні мають характер ідеалу, а не об’єктивної 

реальності. “Цінності як ідеали, що виходять і виводять за межі наявної дійсності, 

дозволяють зрозуміти специфіку функціонування їх як критерію для орієнтації у світі і 

“вісі” для особового самовизначення” [9, с.211].  

Проблема ціннісного самовизначення набуває також особливої актуалізації в період 

нівелювання теперішньої системи цінностей. Стихійне переосмислення духовних 

орієнтирів апріорі матиме багато негативних наслідків, особливо для молоді. Це може 

посприяти поширенню багатьох асоціальних та аморальних явищ у суспільстві, – 

злочинності, наркоманії, алкоголізму тощо. Свого часу розумів цю проблему і Франко та 

писав про це в багатьох своїх працях, зокрема в статтях „Чого хоче „Галицька робітницька 

громада”? (1881), „Мислі о еволюції в історії людськості” (1881–1882), „Реалісти чи 

кар’єристи?” (1896), “Одвертий лист до галицької української молодежі” (1905). У процесі 

дослідження цього питання Франко дійшов висновку, що мораль та її цінності упродовж 

тривалого суспільного розвитку зазнали складних трансформацій, що продовжується і 

надалі. У праці “Реалісти чи кар’єристи?” він писав: “Треба прецінь знати, що зміст поняття 

“моральність”, “мораль” не є на всі часи однаковий, сталий, ба, він і серед різних 

суспільностей інакший. Колись навіть і церква научала, що панщина зі всіма її установами, як 

нагайка і т.д., була річ моральна” [14, с.86]. Як уже наголошувалося, суспільство повинно 

чітко усвідомити важливість цієї проблеми, оскільки саме цінності формують світобачення 

людини, визначають її шлях у житті та спосіб життя. Становлення індивіда як особистості, як 

громадянина, здатного долучитися до активного суспільного життя та державотворення, 

можливе лише в разі проходження його крізь призму сформованої ціннісної системи та 

сприйняттям її ж за основу для формування власних ціннісних орієнтацій. Цінності 

виконують роль унікального інтеграційного підгрунтя в процесі становлення особистості, а 

також відіграють ключову роль в моделюванні поведінки, у визначенні певних життєвих 

норм, стандартів і засад. Цінності також виступають певним «мірилом» усього людського. Як 

наголошує П. Гуревич, “цінність – це екзістенційно відчуте буття” [5, с.119]. 
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Соціальний досвід, який особистість набуває в процесі свої життєдіяльності, проходить 

певну суб’єктивну трансформацію. Однією з причин цього явища є індивідуальна 

неповторність людини. Знання, які людина отримала із зовнішнього світу, інтегруються в 

утворення певних цінностей, а також ідей, переконань, інтересів, потреб, які своєю чергою, 

наповнюються ціннісним змістом. Іван Франко розумів специфіку цього процесу, а відтак 

дав з цього приводу багато корисних порад та ідей. Однією з найважливіших засад 

ефективності перебігу цього процесу є створення сприятливих умов для нього. 

Відповідальність за виконання цього завдання він покладав найперше на сім’ю та школу. 

Першоосновою в розвитку особистості є сім’я, вона – головний суспільний форпост, а 

також виконує функцію передачі ціннісних орієнтацій молодому поколінню. Цінності, які 

домінують у сім’ї, часто неусвідомлено передаються дітям. Саме тому, на думку Франка, 

потрібно розвивати і втілювати в суспільстві ідею свідомого батьківства. Цю ідею 

мислитель активно втілював і в своїй сім’ї. Саме під “... дбайливим оком батька” четверо 

дітей мислителя формували свої життєві цінності: “Ми научилися розуміти красу 

благородної людської душі, її змагання і твори, нас притягало все гарне і правдиве, і ми 

стреміли іти слідами нашого Батька” [19, с.242].  

Школі та особі вчителя тут Іван Франко надавав теж надзвичайно вагомого значення. 

Учитель – це не тільки підготовлений державою носій знань, це також “передавач” та 

вихователь цінностей і загальнолюдського, і загальнодержавного характеру. “Школа 

покликана не лише розвивати і збагачувати інтелектуальний потенціал учнів, вона виконує 

водночас важливу місію суспільства – виховує його громадян патріотами, захисниками 

своєї землі, традицій та майбуття, або ж навпаки, руйнівниками усталених норм, які вже 

віджили і тому повинні бути усунені” [1, с.28]. 

Суспільство існує як жива система трансляції цінностей доти, доки діє людина як 

творчий суб’єкт. Іншими словами, людина суб’єкт організовує цінності в суспільстві і при 

цьому потрапляє під їхню ж дію у вигляді суспільно значущих норм [8, с.269]. Неодмінною 

рисою, яку необхідно розвивати у молоді та без якої неможливе, на думку Франка, 

гармонійне та цілісне становлення особистості, є працелюбність. Працелюбність виступає 

тут як світоглядна засада людського життя, як чеснота, а також важлива цінність, без якої 

неможливе гідне життя людини. Одначе в цю духовну силу може обертатися лише така 

праця, якою живиться громадянська свідомість, що не тільки виправдовує, а й визначає 

мету й сенс людського покликання на землі. Філософськи насиченими мистецькими 

засобами І. Франко відтворює конкретних людей праці в реальних обставинах їхнього 

життя. Його герої – це селяни, які з покоління в покоління пристосовувалися до 

хліборобського життєвого устрою де виробився усталений світ моральних цінностей, і 

людина праці формувала зміст свого існування, успадковуючи вироблені смисложиттєві 

орієнтири, користуючись за це шаною у звичному для неї середовищі.  

У вірші “Пісня і праця” мислитель образно говорить про ту виняткову роль, яку праця 

відіграла в його житті:  

“Праця дала до життя мені принаду, 

Ціль дала, щоб в манівцях не зблудив” [17, с.58]. 

Дуже часто в сучасному суспільстві спостерігається тенденція до нівелювання 

працелюбності та праці як цінностей та заміна їх цінностями споживацтва. Наслідки такого 

явища вельми є негативні і для сучасної України, і для всієї світової спільноти.  

Архиважливими вартостями у всій аксіологічній піраміді, на думку Франка, є духовні цінності: 

“Властивості духовні ... відрізняють людину від решти тварин і від всяких інших створінь 

природи, вони надають їй здатність жити і працювати спільно, мислити, відчувати, робити 

висновки і спостерігати; вони роблять її людиною в повному значенні цього слова” [16, с.38]. 

Вагомого значення Франко надавав і національним цінностям. Усвідомлюючи їхню 

надзвичайну важливість, особливо в контексті досягнення української державності та 

консолідації української нації, мислитель створив концепцію “національного іделу”. В основі 

державотворення має стояти “національний ідеал” – як концептуальний та визначальний 
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орієнтир руху в досягненні його самого. Розмірковуючи над вибудовуванням концепції такого 

взірця у статті “Поза межами можливого”, мислитель доходить висновку, що “ми мусимо 

серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його, мусимо вживати всіх сил і 

засобів, щоб наближуватись до нього, інакше він не буде існувати і ніякий містичний фаталізм 

не сотворить його там, а розвій матеріальних відносин перший потопче і роздавить нас, як 

сліпа машина” [15, с.285]. Ґрунтовні суспільні зміни в Україні, на думку митця, можуть бути 

досягнуті тільки тоді, коли нація зуміє опертися на вищі національні та морально-духовні 

цінності та засади й досягне державно-політичної і економічної незалежності. 

Висновки. Теоретична та практична значущість аксіологічних ідей Івана Франка повною 

мірою ще не оцінена і не використана сучасним українським суспільством. Проникливі 

аналітичні спостереження за реаліями життя, направленість в прийдешнє, 

багатовекторність та глибока науковість творчих пошуків Франка, по справжньому 

доводять унікальність його як мислителя не тільки вітчизняного, а світового масштабу. 

Подальшого дослідження зокрема потребують погляди Івана Франка на громадянське та 

трудове становлення української молоді в суспільстві. 
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Mykhailo Matkowskyi 

Actuality of ideas of axiology of Ivan Franco is in relation  

becoming of modern Ukrainian youth 

 

In the article the looks of axiology of Ivan Franco are investigated to the problems of becoming 

of personality. The sources of forming of him turn out morally-anthropological principles and 

persuasions. Compared is contemporaneity axiology of Free. Advices of Ivan Franco are analysed 

in relation to the aspects of axiology of educator influence of family and school. The key valued 

categories and principles of thinker are grounded: "man as the greatest value", "publicly useful 

work", "national ideal". 

Keywords: Franco, values, national ideal, personality. 
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Актуальность ценностных идей Ивана Франка относительно становления 

современной украинской молодежи 

 

В статье исследуются взгляды аксиологий Ивана Франка на проблемы становления 

личности. Выясняются истоки формирования его этико-антропологических принципов и 

убеждений. Проводится параллель аксиологии Франко – современность. Анализируются 

советы Ивана Франко относительно аспектов аксиологий воспитательного влияния семьи 

и школы. Обосновываются ключевые ценностные категории и принципы мыслителя: 

"человек как наивысшая ценность", "общественно полезный труд", "национальный идеал". 

Ключевые слова: Франко, ценности, национальный идеал, личность. 
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ПРОБЛЕМА ЕМПАТІЇ В М. ГАЙДЕГГЕРА: МИСТЕЦТВО  

ЯК СПОСІБ ВЧУВАННЯ В БУТТЯ 

 

Аналізується гайдеггерівське розуміння пізнання як «проникнення-вчування» в «просвіт 

буття» на прикладі мистецтва. Стверджується, що саме в мистецтві, за допомогою його 

творців, через даний спосіб пізнання (вчування), буття відкривається і з'являється перед 

публікою як конкретні художні твори літератури, архітектури, скульптури або живопису. 

Саме мистецтво відіграє для людини і суспільства доленосну роль, засновує історію народу, є 

витоком його дійсного буття. Зазначимо, що сутність мистецтва – істина сущого, яка 

виражається в творінні. Робиться висновок про те, що дане пізнання збігається з феноменом 

емпатії. Відмічається «анонімність» даного поняття, оскільки сам Гайдеггер його не вживає. 

Ключові слова: емпатія, пізнання, мистецтво, Буття, розуміння. 

 

Постановка проблеми. Ще в 50–60х роках серед учених, що займалися вивченням творчої 

особистості, зріс інтерес до проблеми емпатії. У 1959 р. в США був проведений симпозіум по 

проблемах творчості і її вдосконалення. У доповідях (зокрема, К. Роджерса) емпатія (інколи її 

називали проекція) характеризувалася як одна з необхідних умов творчості людини. Цей 

висновок опирався на експериментальні дослідження. Відомий фахівець з проблем творчості 
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Р.Кречфілд, виступаючи на конференції Каліфорнійського університету в жовтні 1961 р., де 

обговорювалися проблеми творчої особистості, назвав серед її властивостей емпатію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про актуальність проблеми емпатії свідчать і 

статті збірки «Творчість в мистецтві і мистецтво творчості», автори яких з позиції сучасної 

психології і теорії інформації аналізують характер прояву особистісних аспектів в творчості 

і сприйнятті мистецтва. Наприклад, цим відрізняються статті Д. Леонтьева «Особа в 

психології мистецтва», Л. Дорфмана та Г. Ковальової «Полімодальність «Я» і креативність 

мислення» [1]; Є. Басіна «Емпатія та художня творчість [2]. Про актуальність цієї проблеми 

також свідчать і об’ємні видання останніх років, опубліковані в США: «Переосмислена 

емпатія» [3], «Знову відкриваючи емпатію» [4] та інші.  

На фоні великої теоретичної та практичної значимості емпатії, виявляється проблема 

багатомірності діалогічного простору, адже тематика охоплена даним терміном, стосується 

найважливіших аспектів людського життя і була предметом роздумів з древніх часів. 

Відповідно, ми повинні зважати на те, що за поняттям емпатія стоїть надзвичайно багата 

столітня історія, в яку вписані такі імена, як М. Гайдеггер, Е. Гуссерль, В. Дільтей, Е. Тітченер, 

М. Шелер, К. Ясперс.  

Власне, проблема емпатії тісно пов'язана з теорією вчування, розробленою в естетиці і 

психології Т. Ліппса (1903). Поняття «вчування» (нім. Einfuhlung – буквально «внесення 

почуттів» (рос. «чувствовать внутрь») – своєрідна форма антропоморфізму. Термін у 

психології мистецтва і естетики буквально означає процес перенесення на предмет 

переживань, внутрішніх почуттів та настроїв, що викликаються ним. Поняття «вчування» 

було вперше викладене Р. Фішером у роботі «Uber das optische Formgemhl» (1873). Зміст 

цього терміна він пов’язує із внутрішнім переживанням при спогляданні зовнішньої форми. 

І хоча він перший вводить цей термін у німецьку мову, аналогічні ідеї зустрічалися вже 

раніше в естетиці німецького романтизму (Ф. Новаліс, Авгус і Фрідріх Шлегелі, Гердер та 

ін.), в яких насолода при сприйнятті прекрасного характеризується як стан, коли людина як 

би розчиняється в зовнішньому світі де стираються межі між «Я» і «не Я». 

Німецький філософ і психолог Т. Ліппс створив теорію пізнання людиною живих і 

неживих об'єктів (об'єктів природи, творів мистецтва). Вчений вважав, що пізнаючи, 

людина «вчувається» в пізнаваний об'єкт; сприймаючи його, вона знаходить щось загальне 

між собою і об'єктом, і об'єкт відкриває людині своє єство. Вчування, як складова частина, 

входить в процес розуміння людиною суспільства, мистецтва [5] На початку XX століття 

теорія вчування Ліппса поширилася в англомовних країнах. Як відзначає Т.П. Гаврилова [6], 

першим, хто ввів в психологію термін «емпатія», є Є.Тітченер. Він переклав словом «емпатія» 

запозичене у німецького психолога Т. Ліппса слово вчування (einfuhlung – нім.). Необхідність 

використовувати саме це поняття диктувалася вмістом теоретичної концепції, яку розробляв і 

обгрунтовував Є. Тітченер. Згідно з його ученням, вчування, або емпатія, входячи в структуру 

інтроспекції, дозволяє об'єктивніше описувати відчуття, образи та почуття в процесі сприйняття 

зовнішніх об'єктів. 

У даній статті ми маємо на меті розглянути Гайдеггерівську проблему вчування в буття, яке 

проявляється в мистецтві та провести можливу аналогію з емпатією як теорією вчування. 

Для реалізації мети постають такі завдання: 

1. Аналіз гайдеггерівського розуміння пізнання як специфічного методу відкриття істини. 

2. Вивчення ролі мистецтва у пізнанні буття. 

3. Визначення ролі емпатії як способу пізнання. 

Виклад матеріалу. Роздумуючи про мову, М. Гайдеггер в пізніх роботах звертається все 

більше і більше до поезії, називаючи її «звучанням тиші». Філософ погоджується зі словами 

Аристотеля, зазначеними у «Поетиці», про те, що поезія більш істинна, ніж знання про 

суще [7, с.219]. Він зазначає, що «слухання мови» чітко прослідковується в поезії. Таке 

«слухання» не є природною вродженою здатністю людиною чути. На наш погляд, це є 

особливого роду чуттєве пізнання на основі емпатії, «проникнення-вчування» в «просвіт 

буття». У роботі «Витоки художнього творіння» cтверджується думка про мистецтво як 
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спосіб «буття в істині». Мистецтво виконує доленосну роль, воно «не роз'єднує людей, 

обмежуючи кожного довкола своїх переживань, але поміщає людей усередину їх загальної 

приналежності до істини, що здійснюється в творінні, і так виражає основу для їх спільного 

буття один з одним та один для одного», «розуміюче буття-один-з-одним» [8, с.29].  

Філософ розділяє суще: як предмети та явища реального світу, і буття, яке безпосередньо 

не сприймається зором. Буття – таке, що впливати на нього або розпоряджатися ним 

неможливо. Проте, його можна в якійсь мірі спіткати, «вчуваючись» у нього. Думка 

дозволяє буттю ”захопити себе”. За М. Гайдеггером в думці позначається істина буття. Про 

буття, яке не продумане, не уявлене в думці можна говорити лише ”воно мається” (як певна 

потенція, можливість). Це ”мається” він розуміє як долю буття, історія якого знаходить 

слово в мові справжніх мислителів. Мова думки і мова поезії починаються з поклику світу, 

що чекає в своїй смисловій повноті, щоб людина надала йому слово, ”висловила” його.  

”Думка збирає мову в просте казання. Мова є мова буття так само, як хмара – хмара в 

небі. Думка прокладає своїм казанням непомітні борозни у мові. Вони ще більш непомітні, 

ніж борозни, які селянин повільним кроком проводить по полю” [7, с.220]. І лише в 

мистецтві, за допомогою його творців, через особливий спосіб чуттєвого пізнання, 

вчування, буття відкривається і з'являється перед публікою як конкретні художні твори 

літератури, архітектури, скульптури або живопису. Дане положення співзвучне з 

твердженням Юнга, згідно з яким не художник творить мистецтво, а мистецтво – 

художника. Різниця в тому, що М. Гайдеггер радикальніший – у нього не мистецтво 

творить художника, а буття – художника. Буття – не як нежива природа, а як Dasein – 

суб'єкт, віднесений до буття, як «тут буття» і запитуючий про сенс цього буття шляхом 

прояснення сенсу свого власного «буття в світі». 

М. Гайдеггер категорично відкидає положення попередньої естетики, згідно з яким 

чуттєво сприймані об'єкти і явища зовнішнього світу є предметом художньої творчості, а 

сприйняття твору мистецтва викликає безпосереднє переживання його реципієнтом. Все це, 

згідно з висновком філософа, є проявом суб'єктивізму, який в європейському мистецтві 

виник в німецькому романтизмі в XVIII – XIX ст., коли особистість художника як 

геніального творця набула величезної суспільної популярності та значущості. 

М. Гайдеггер же обґрунтовує абсолютно інший спосіб аналізу художньої творчості і 

твору мистецтва. Він починає аналіз з об'єктивного буття художнього твору, з аналізу 

матеріалу і техніки його створення, яке ним визначається за допомогою порівняння твору зі 

звичайним ремісничим виробом або річчю. В результаті, філософ прийшов до висновку про 

те, що шлях від речі до мистецтва не виявляє специфіки останнього, а навпаки, лише 

осягнувши природу мистецтва можна тим самим зрозуміти технологію та призначення речі. 

Далі, М. Гайдеггер розкриває сенс висловленого раніше ним положення, згідно з яким не 

художник творить твір мистецтва, а буття використовує художника, наприклад, поета, як 

медіум і вимовляється його вустами. При цьому філософ, вважаючи, що загальноприйняті 

традиційні категорії і поняття не можуть адекватно визначити та виразити зміст і форму 

такого прояву, винаходить свою досить незвичну і, можна сказати, екзотичну 

мистецтвознавчу термінологію. 

М. Гайдеггер розрізняє слова – говорити та сказати. «Сказати та говорити – не одне і те 

ж, – стверджує він. – Людина може багато говорити і не сказати нічого. «С-казати» – 

означає показати, оголосити, дати бачити, чути» [9, с.365]. Філософ справедливо вважає, 

що людина може говорити тому, що вона вже чула людську мову, оскільки народжується та 

зростає в умовах цивілізації, що «говорить».  «Говорити ми можемо єдино завдяки тому, що 

всякий раз вже чули мову. «Мова говорить», оскільки вся вона – «сказ». Джерело його мови – 

що колись прозвучала і до цих пір невимовлена оповідь (сказ). Відповідно ми слухаємо 

мову таким чином, що даємо їй сказати нам «свій сказ». У мові, як слуханні мови, ми 

говоримо услід почутій оповіді «Мова говорить», оскільки, досягаючи як «сказ» всіх 

областей присутності, вона дає з'явитися або сховатися в них всьому присутньому [9, 

с.266]. Не буденна мова, а саме «сказ» є способом,  яким говорить подія у творі словесного 
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мистецтва. І конкретно, саме в поезії, найадекватніше реалізується властивість і смислові 

можливості мови бути «домівкою буття». Філософія та поезія стоять на протилежних 

вершинах, але говорять одне і те ж. Як стверджує М. Гайдеггер, «всяка осмислююча думка 

є поезія, а всяка поезія – думка. Обоє належать один одному в зверненні до того «сказу», в 

якому вже позначилося невимовне, бо він є думка як вдячність» [9, с.273]. І ще: «Всяка 

істотна мова вчувається у взаємоналежність «сказу» і буття. Обоє, поезія та думка, суть 

єдиний «сказ», бо вони вірні таїнству слова як найбільш гідному свого осмислення і тим 

самим завжди родинно пов'язані один з одним.» [9, с.312]. 

М. Гайдеггер вважає, що в сучасному суспільстві мова втрачає свою самобутність і в 

основному використовується в її прагматичних та службових функціях. І лише в творчості 

небагатьох поетів, таких як Ф. Гельдерлін, Ш. Георге, Р. Рільке, Р. Тракль, збереглася мова 

в своїй самобутності «сказу», в якій буття розкривається в своїй істині. Але виявити сенс і 

прийти до розуміння віршів таких поетів можна лише методом герменевтики їх 

тлумачення, оскільки при розгляді поезії і мистецтва взагалі, М. Гайдеггер принципово 

абстрагується від особистісних і психологічних аспектів їх творців. 

Слово як «сказ» і, мистецтво, що виражає його, виникає не за особистісним, раціонально 

усвідомленим задумом, а виникає спонтанно з глибини подієвої і мовної передісторії 

людства, вираженому в «сказі», вчуваючись в який, відбувається самовисловлювання поета 

в його віршах, що втілюють таїнство слова в його просвітленості та відкритості. Що 

відповідно викликає у відповідь реакцію у читача при читанні віршів і спонукає його до 

роздуму про прочитане. Подібна ж співтворчість, згідно з М. Гайдеггером, відбувається з 

врахуванням їх специфіки і при сприйнятті живопису, скульптури та архітектури. 

Отже, якщо традиційно естетика займалася красою та мистецтвом, а логіка – істиною, то 

згідно позиції М. Гайдеггера, саме естетика займається істиною буття. Філософ наводить в 

приклад картину Ван Гога, що змальовує селянські черевики, сильно поношені черевики, 

без будь-якого життєвого фону або сюжету. І лише «з темного потоптаного нутра цих 

черевиків непорушно дивиться на нас наполеглива праця тих, хто важко ступає під час 

роботи в полі» [10, с.276]. Дійсно, як часто нам мистецтво розплющує очі на світ, і те, що 

не помічається раніше знаходить свій людський сенс. Опинившись перед картиною, ми 

раптово в думках побували в іншому місці, пише філософ. Картина Ван Гога є розкриття 

воістину того, що є, виявляється, така річ, як селянські черевики. «Сутність мистецтва – ось 

що: істина сущого, що виражається в творінні» [11, с.278].  

На думку М. Гайдеггера, події художнього твору хвилюють нас більше, ніж події реального 

життя саме тому, що лише в творчості ця подія набуває істини свого буття. Це узгоджується з 

думкою Г. Гадамера про те, що мистецтво є способом розкриття істини, оскільки буття людини 

розгортається в трьох основних формах зв'язку світу з людиною: естетичному, історичному, 

мовному. М. Гайдеггер в інтерв’ю в журналі «Експрес», цитуючи Ніцще зазначив: «Нам 

залишається мистецтво, щоб не загинути перед істиною» [12]. 

Висновки. М. Гайдеггер наділяє мистецтво високим онтологічним статусом, оскільки 

саме в ньому (зокрема в поезії), думка надає буттю слово. Буття проектує себе, свій смисл, 

в певним чином налаштований до нього суб’єкт, який через особливий спосіб вчування, 

здатний почути ледь помітний поклик світу. Саме на основі емпатії як проникненні-

вчуванні в буття, відбувається самовисловлювання поета в його віршах, що втілюють 

таїнство слова в його просвітленості та відкритості. Саме мистецтво відіграє для людини і 

суспільства доленосну роль, засновує історію народу, є витоком його дійсного буття. 

Людське в людині починається із слова, зі здатності бачити та відчувати шляхом вчування, 

створювати красу, переживати почуття катарсису.  

Відповідно, мистецтво виступає тією «надмовною», чуттєвою основою комунікаційного 

процесу в основі якого лежить емпатія, як метод розуміння буття через проникнення-

вчування, розуміння найвищого смислу та цінностей. Вивчення даної проблеми відкриває 

досі незвідані горизонти процесу розуміння та пізнання, тому є перспективним для 

подальших досліджень. 
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Тamara Matyukh 

The problem of empathy in M. Heidegger: art as a way penetration a into Вeing 

 

Analyzed haydehherivske understanding of knowledge as «penetration-empathy» in the 

«clearance being» as an example of art. It is alleged that in the arts, through its founders, through 

this method of cognition (empathy) being opened and appears to the public as a specific art works 

of literature, architecture, sculpture or painting. It is the art of playing for man and society fateful 

role in establishing the history of the people are the source of its actual existence. The essence of 

art – the truth of things, resulting in creation. The conclusion is that this knowledge, the same the 

phenomenon of empathy. Marked «anonymity» of this concept, as Heidegger himself did not take. 

Keywords: empathy, knowledge, art, Being, understanding. 

 

Тамара Матюх  

Проблема эмпатии в М. Хайдеггера: искусство как способ вчувствования в Бытие 

 

Анализируется хайдеггеривское понимание познания как «проникновение-вчувствование» 

в «просвет Бытия» на примере искусства. Утверждается, что именно в искусстве, с 

помощью его творцов, через данный способ познания (вчувствование), Бытие 

открывается и появляется перед публикой как конкретные художественные произведения 

литературы, архитектуры, скульптуры или живописи. Именно искусство играет для 

человека и общества судьбоносную роль, основывает историю народа, является истоком 

его истинного бытия. Подчеркивается, что сущность искусства – истина сущего, 

которая выражается в творении. Делается вывод о том, что данное познание совпадает 

с феноменом эмпатии. Отмечается «анонимность» данного понятия, поскольку сам 

Хайдеггер его не употребляет. 

Ключевые слова: эмпатия, познания, искусство, Бытие, понимание. 
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ВІД СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ДО НАЦІОНАЛІЗМУ:  

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ДМИТРА ДОНЦОВА 

 

У статті розглядається соціально-політична і наукова діяльність Дмитра Донцова, як 

ідеолога українського націоналізму, літературного критика, есеїста і публіциста. 

Зауважується, що він пройшов складний, неоднозначний шлях, який спричинив еволюцію 

його поглядів від соціал-демократії до ідей націоналізму, запропонував якісно нову 

концепцію «чинного націоналізму». 

Ключові слова: соціал-демократія, націоналізм, національна ідея, національні інтереси, 

історична нація, радикалізм, політичний традиціоналізм, консерватизм, пацифізм, 

федералізм, лібералізм. 

 

Актуальність. В українській політичній думці існують певні традиції у царині 

«української національної ідеї», здійснені спроби моделювання державності. Вельми 

актуальними для розуміння українського «комплексу бездержавності», пошуку шляхів його 

подолання є концепції, розроблені самобутніми представниками вітчизняних мислителів 

першої половини ХХ століття, серед яких своєю неординарністю виділяється Д.Донцов. 

Досі його бурхливій діяльності даються прямо протилежні оцінки: від некритичної 

апологетики до однозначного заперечення. І сьогодні, як і в недалекому минулому його 

творчість і діяльність інтригує, захоплює, залишається до кінця не вивченою, недостатньо 

осмисленою і зрозумілою. Звідси, досліджуючи історію України ХХ століття особливо 

проблеми, пов’язані з розумінням розвитку національної ідеї, не можна недооцінювати 

постаті Д.Донцова, як значущої у плані формування нової парадигми національного 

політичного мислення, формулювання завдань, пріоритетів та ціннісних орієнтирів, які б 

визволили українство від вікових ментальних комплексів. 

Мета. Охарактеризувати політичні погляди та діяльність Дмитра Донцова у першій чверті 

ХХ століття та прослідкувати еволюцію його переконань до ідей інтегрального націоналізму. 

Відповідно до поставленої мети висуваються такі завдання: показати характерні, 

найважливіші моменти еволюції політичних поглядів Д.Донцова; охарактеризувати його 

діяльність як публіциста й політичного мислителя; дослідити, в доступних нам межах, основні 

його роботи, коротко висвітлити положення відомих праць цього періоду. 

Ступінь розробленості проблеми. Дослідження наукової і політичної спадщини 

Д.Донцова тривалий час, точніше весь радянський період української історії, було під 

жорстокою забороною. Але вони проводилися в українській діаспорі. Серед них, особливо 

слід виділити фундаментальну монографію М.Сосновського [18]. Можна назвати також 

праці М.Антоновича [1], Я.Гайваса [3], С.Ленкавського [15], В.Мартинця [16] та ін. 

З відновленням української незалежності погляди Д.Донцова почали активно вивчатися. 

З’явилися журнальні статті і монографії, присвячені діяльності публіциста і політичного 

мислителя. Серед них слід звернути увагу на праці О.Багана [2], М.Горєлова [4], 

Я.Дашкевича [5], Г.Касьянова [11], С.Квіта [12, 13], Б.Кухти [14], А.Почапського [17], 

О.Шафраньоша [19] та ін. 

Окреме місце посідають роботи самого Д.Донцова. Серед них: «Підстави нашої 

політики» [9], «Сучасне політичне положення нації і наші завдання» [10], «Єдине, що є на 

потребу» [6], «Боротьба за молодь» [8], «Невільники доктрини: ставлення народу України 

до большовизму» [7] та ін. 

Виклад матеріалу. Орієнтовним роком світоглядного перелому Д.Донцова можна 

вважати, на нашу думку, 1910-й. Хоча тут слід зазначити, що його реферат «Сучасне 

політичне положення нації і наші завдання» (1913р.) він починає зі слів: «Я, як соціал-
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демократ…» [10, с. 71]. Але не викликає жодних сумнівів те, що цей реферат уже мав 

повноцінні націоналістичні настанови та ідеї. Взагалі буде вірним відмітити, що даний 

період (1910 – 1914 рр.) мабуть є найскладнішим у життєдіяльності Д.Донцова, так як це 

були роки остаточного світоглядного перелому.  

Дослідники політичної, публіцистичної та науково-теоретичної спадщини Д.Донцова 

вказують, що однією з особливостей, яка посприяла еволюції його поглядів від соціал-

демократії до націоналізму була зустріч з польським критиком і мислителем Станіславом 

Бжозовським і українським істориком, політологом, соціологом, теоретиком українського 

монархізму В’ячеславом Липинським. Варто зауважити, що подальші стосунки Д.Донцова і 

В.Липинського були важкими, навіть можна сказати ворожими, так як вони різко 

розійшлися у питанні майбутнього України. 

В цей же час Д.Донцов зближається з цілою групою українських інтелектуалів, які стояли на 

позиціях самостійництва: Л.Юркевичем, А.Жуком, В.Кушніром, В.Степанківським та ін. 

Проте, Д.Донцов не довго перебував з ними в тісному співробітництві, і головною причиною 

цього стало – їх розбіжності у гострих питаннях тієї епохи: національні завдання українства, 

подальший розвиток української державності, стосунки з Росією і Європою тощо. 

Дещо пізніше, Д.Донцов завдяки своїм виступам, публіцистичним статтям та есе 

поступово стає відомою постаттю всеросійського політикуму, на нього звертають увагу, 

особливо російські діячі, які вже тоді вбачали в ньому людину з великим потенціалом і 

власною думкою стосовно тогочасних політичних подій і місце України в них. Так, лідер 

російських кадетів П.Мілюков, виступаючи на засіданні Державної Думи зазначав: «У мене 

в руках недавно опублікована брошурка, з якою я радив би вам уважно познайомитися: це 

книжка такого Донцова «Модерне москвофільство»…Я скажу вам: бійтеся його! Якщо ви 

будете продовжувати вашу політику, Донцови будуть числитися не одиницями і не 

десятками, а сотнями, тисячами, мільйонами» [12, с. 56].  

Праця «Модерне москвофільство» була однією з перших ґрунтовних робіт, де автор 

намагається довести згубливість духовної залежності українських діячів від російського 

антисамодержавного руху. В той час Д.Донцов, мабуть чи не найперший зрозумів, що 

російська соціал-демократія, яка бореться проти царського самодержавства у відношенні до 

України нічим не відрізняється від царизму. Російські соціал-демократи не вбачали в 

Україні самостійної держави, вони, продовжуючи традиції російської ментальності, 

вважали Україну Малоросією, відводячи українській культурі місце провінційної, а в 

подальшому, – непотрібної. Усвідомлюючи все це, Д.Донцов свої думки висловлює у 

маловідомій праці «Культура примітивізму», яка була написана в 1918 році і видана у 

Черкасах [13, с. 39]. 

Новий етап наукової і громадсько-політичної діяльності Д.Донцова пов’язаний з 

початком Першої світової війни. У Львові була створена якісно нова самостійницька 

організація – Союз Визволення України (СВУ), головою обрали Д.Донцова. Платформа 

СВУ реалізовувала програмні ідеї діяча, сформульовані ним у «Сучасному політичному 

положенні нації і наших завданнях». СВУ проводила величезну роботу як серед українців 

Галичини, так і серед українців, які були солдатами Російської імперії. Вона набула 

загальноукраїнського характеру, набрала розголосу і впливів, відзначалася концептуальним 

обстоюванням національних інтересів українства на європейському рівні. Цьому сприяв і 

той факт, що СВУ переїхав до Відня, оскільки Галичину окупували російські війська. Як не 

дивно, але буде вірним зазначити, що в цей самий період провідні українські діячі 

Наддніпрянщини, лідери Товариства Українських Поступовців (ТУП) – тодішньої 

найбільшої і найвпливовішої української громадської організації соціал-демократичного 

спрямування – М.Грушевський, С.Єфремов, Є.Чекаленко та інші злякалися таких чітких 

ідей самостійництва з боку СВУ і відмовилися з ними співпрацювати. 

Отже, необхідно констатувати, на нашу думку, один надто важливий момент, який 

актуальний і сьогодні, а саме – величезну світоглядну прірву між переважною більшістю 

української інтелігенції, яка вважала (і вважає сьогодні) себе захисником національних 
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інтересів української нації і націоналістів кшталту Д.Донцова. Стосовно цього можна 

згадати, що з початком Першої світової війни переважна більшість представників 

українських громадських організацій виступили зі зверненнями до російської влади у своїй 

відданості її державним інтересам, більше того, у провідних часописах «Рада» і 

«Украинская жизнь» обіцяли від імені українського народу вірно підтримати Російську 

імперію у війні із зовнішніми ворогами. У відповідь Росія заборонила легальну діяльність 

всіх українських громадських і культурних організацій, майже повністю припинила 

український друк. Збулися слова Д.Донцова, що найбільше гнітять того, хто найменше 

вимагає, проголошені ним ще до початку війни. 

Проте, організація СВУ також виявилася нестійкою: далися взнаки соціал-

демократичний світогляд переважної більшості її діячів і амбітність окремих претендентів 

на лідерство (як завжди – на одного козака три гетьмани), а крім цього традиційне надмірне 

уповання на покровительство сильних чужинців, у даному випадку на Австро-Угорщину. 

Все це бачив і не міг діяти та перебувати в такому середовищі Д.Донцов і наприкінці 1914 

року він виходить із Союзу. Найважливішою причиною виходу Д.Донцова з СВУ був 

пресинг австрійців. Саме про це пише Михайло Сосновський, досліджуючи даний період 

життєдіяльності Д.Донцова: «Він пропонував політичну й пропагандивну акцію під кутом 

українських національних інтересів і відкидав думку про те, щоб перетворити СВУ на 

австро-німецьку агентуру» [18, с. 87].  

Того ж року Д.Донцов переїздить до Берліна і організовує Українську Інформаційну 

Службу (УІС). З цього моменту починається його плідна робота на публіцистичній ниві: він 

два роки очолює тижневий бюлетень німецькою мовою «Korrespondenz», де висвітлюються 

найважливіші українські проблеми; пише і видає німецькою мовою декілька брошур – 

«Українська державна ідея і війна проти Росії», «Велика Польща і головна сила», «Похід 

Карла ХІІ на Україну» [2, с. 37], в яких для європейського читача з’ясовувалися 

найголовніші геополітичні особливості України, сама ідея української нації в історичному 

аспекті. Варто підкреслити, що в той період мало хто з провідних українських громадсько-

політичних діячів ставив ці питання так гостро і яскраво як Д.Донцов, а саме: українська 

нація – нація історична, яка має право на самостійний розвиток. Звичайно ж, на той час такі 

ідеї Д.Донцова не могли сприйматись повною мірою адекватно. Але слід відзначити, що 

вони знайшли свій відгук у працях деяких українських мислителів того часу: 

М.Міхновського, М.Сціборського та ін. 

Увесь цей час Д.Донцов активно друкувався у європейській пресі, утверджуючись як 

публіцист-самостійник і «радикальний націоналіст» як в очах українства, так і 

представників Європи та Росії. Особливо велику увагу він приділяє геополітичному 

аспекту: Д.Донцов перший переконливо і аналітично обґрунтовано поставив питання 

самостійності України у загальному контексті значних трансформаційних процесів 

Середньої та Східної Європи, що розпочалися з початком Першої світової війни. У 

незалежній Україні він вбачав стабілізаційні фактори для країн Середньої Європи, запоруку 

захисту цього геополітичного простору від імперіалізму Росії. Дещо пізніше, всі ці ідеї 

були викладені ним у трьох значущих брошурах на геополітичні теми: «Історія розвитку 

української державної ідеї», «Міжнародне положення України і Росія», «Українська 

державна думка і Європа» [2, с. 38]. Разом з тим, Д.Донцов не бачив в Україні цього 

періоду ідейно-політичної течії, яка б могла згуртувати націю навколо головної мети – 

боротьби за повну самостійність. 

На початку 1918 р. Д.Донцов переїздить зі Львова до Києва, де розгорталися бурхливі 

події української революції. Єдиним політичним середовищем, яке відповідало його 

переконанням та вимагало державотворчих акцій була Демократично-хліборобська партія 

на чолі з В.Липинським, до якої був близький і М.Міхновський. Будучи не повністю 

згідний з програмою діяльності УДХП Д.Донцов все ж таки вбачав у ній ту силу, яка зможе 

вести боротьбу, так як дві ідеї їх споріднювали: ідея елітарності державного устрою та ідея 

сильної влади. Для людей правої світоглядної орієнтації – це аксіома, без реалізації якої 
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неможливий якісний розвиток суспільства. Звідси, УДХП підтримали П.Скоропадського, як 

пояснював сам Д.Донцов, ця постать символізувала традицію козацької держави і 

середньовічної шляхти, пробуджувала дух воїнства, саме у гетьманаті вони хотіли 

сформувати і реалізувати українську концепцію динамічної, твердої і націоналістичної за 

суттю політичної сили, яка б змогла стати на чолі захисту національних інтересів та 

розбудови держави. 

Д.Донцов активно включився в політичну публіцистику як критик соціалізму, усякого 

автономізму і непослідовності, невиразності позицій Центральної Ради. У численних 

статтях у газетах «Нова рада», «Відродження», «Селянське слово», «Новости дня» він 

закликає до повної самостійності України, до рішучих дій у справі створення української 

армії, розвінчує «демократизм» і не зрозумілі для нього «ліберальні» дії Центральної  Ради. 

Все це не залишилося поза увагою і після приходу до влади Директорії, Д.Донцов 

переховується у Києві як від російських білогвардійців, так і від українських соціалістів, а 

В.Винниченко відкрито наголошував на необхідності його арешту. За допомогою 

С.Петлюри та Є.Коновальця він виїжджає спочатку до Берліна, потім до Відня, а звідти 

повертається до Львова. 

Перебуваючи на Заході, Д.Донцов розуміє всю складність політичної ситуації в Україні, 

усвідомлює, що ідея націоналізму програла, а демагогічні лозунги соціалістів все більше 

приводять до загибелі нації. В таких умовах він пише свою першу монографічну працю 

«Підстави нашої політики» [9, с. 93-239]. В ній Д.Донцов першим зумів чітко і переконливо 

довести закономірність еволюції російського імперства від монархізму до комунізму; для 

нього більшовизм – це продовження амбіцій великодержавного шовінізму російського 

царату. Він стверджує, що більшовизм – це чисто російське явище, і пише: «…большевизм, 

як вже показує його назва, це з’явище російське і, в першій лінії, російське» [9, с. 95]. Автор 

наголошує на глобальному конфлікті, що ґрунтується на психології, історії, та свідомості 

між двома полярними світами: «Це великий конфлікт двох цивілізацій, двох політичних, 

соціяльних і культурно-релігійних ідеалів, конфлікт Європа – Росія» [9, с. 94-95]. А звідси 

Україна має визначитися: або увійти (повернутися) до європейського духовно-правового 

простору, або залишатися провінцією євразійської імперії. Виходячи з цього Д.Донцов 

вважає, що для України краще бути ближчою до Європи і відмежуватися від Росії. З даних 

тверджень можна зробити висновок, що ті проблеми які він піднімав ще на початку ХХ 

століття мають свій зміст і актуальність для наших днів. 

Крім цього, Д.Донцов подає аналітичний огляд української політичної традиції останніх 

десятиліть ХІХ століття, коли, власне, й почалося національне відродження. Він 

справедливо, на наш погляд, відгукується про «драгоманівщину», ліберальний 

лжегуманізм, соціалістичну утопічність говорячи, що саме вони вбивають у нації силу і 

волю до боротьби за незалежність. Саме в цих факторах мислитель вбачає причину поразки 

українства в революційних подіях 1917 – 20-х роках. Він наголошує на трьох головних 

моментах, що призвели до цієї поразки: 1) федералізм – тобто українські діячі ніяк не 

змогли піднятися до ідеї самостійності; 2) пацифізм – фатальна і фанатична переконаність, 

що незалежність України прийде сама, без боротьби, так як це є об’єктивний процес; 3) 

інтернаціональний соціалізм, який просто переконував нехтувати національне, ідею нації – 

як такі, що відімруть у майбутньому. 

Таким чином, праця «Підстави нашої політики» засвідчила народження ідеї нового руху 

в Україні: консервативного (традиціоналістського) і націоналістичного. Її автор показав, що 

нація, яка хоче завоювати свободу, не може жити лише чужими ідеями і теоріями навіть 

якщо вони прогресивні, не може мати рабську свідомість, повинна йти до героїчного, навіть 

до самопожертви. А звідси необхідність формування нової генерації борців стає 

актуальною і вельми важливою. 

В цей же період Д.Донцов, бачачи суперечки і не правильні (на його погляд) дії і 

програмні засади різних партій українського спрямування назавжди відмовляється від 

партійної діяльності, так як не вбачає серед українських партій того періоду, ту яка б 
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відповідала його переконанням. Він зосереджується на ідейно-виховній пропаганді, яка 

спрямована на формування нової самосвідомості нації. Для нього зберегти особисту 

незалежність і чистоту ідеї та міркувань було найперше, а належати до якоїсь партії чи 

організації вимагало б якихось поступок, обмежень, нерішучості у викладанні своїх 

поглядів. Звідси деякі його непримиримі противники, і навіть з середовища самої ОУН, 

звинувачували Д.Донцова в тому, що він не підтримав ОУН, відступився, не був справжнім 

націоналістом. У цьому, на нашу думку, можна простежити дві тенденції у 

внутрішньополітичному житті країни: по-перше, наближення ідеології націоналізму до 

ліберально-демократичних засад, яку деякий час підтримувала ОУН; по-друге, елементарне 

нерозуміння сутності поглядів самого Д.Донцова і його націоналістичної ідеї. Д.Донцов 

створив ідейно-духовну основу націоналізму, а звідси бути членом якоїсь націоналістичної 

партії чи організації у нього не було потреби, як вірно зауважує О.Баган [2, с. 50]. 

У період своєї роботи редактором «Літературно-Наукового Вістника» політичний 

мислитель величезну увагу приділяє молодому поколінню, вбачаючи в ньому силу, яка не 

заангажована старими програмами та ідеями, а звідси готова сприймати вчення 

націоналізму і вести боротьбу за самостійність української держави. В.Янів в 

«Енциклопедії Українознавства» напише: «Його ідеологія мала великий вплив на молодь, а 

його тези стали у великій мірі основою революційно-підпільної діяльності ОУН аж до 

післявоєнних років. Його ідеологія зустрілася з критикою демократичних і католицьких кіл; 

зокрема його етика, що випливала з волюнтаристичного та пантеїстичного монізму й 

виправдовувала всі вчинки, які б скріплювали силу нації, була оспорювана християнськими 

публіцистами й соціологами. В загальному Донцов, більше, ніж будь-хто з сучасників, став 

постаттю рівночасно звеличуваною й засуджуваною» [12, с. 60]. 

Висновки. До середини 20-х років ХХ століття формування світогляду Д.Донцова, як 

представника яскравого і силового націоналізму завершилося. Якщо в період еволюції його 

поглядів подекуди проявлялися тенденції невпевненості і коливань при переході від соціал-

демократизму до націоналізму, то в 20-х – 30-х роках він уже остаточно сформувався як 

людина з чіткими переконаннями. Про це свідчить його найбільш фундаментальніша 

робота «Націоналізм», де він доводить необхідність побудови незалежної, самостійної, 

соборної України. Також у роботі ідейно й практично обгрунтовується ідеологія «чинного 

націоналізму».  

Сьогодні громадсько-політична і наукова діяльність Д.Донцова постає як окреме 

унікальне явище соціального і політичного характеру. Його щира віра і практична робота у 

розбудові незалежності й соборності української державності переконлива і незворотня для 

розуміння та усвідомлення сучасним поколінням. Д.Донцова можна критикувати і не 

завжди з ним погоджуватися, але його не можна відкинути з історії української 

національно-визвольної боротьби. Впевненість у своєму баченні визначальної ролі України 

у геополітичному протистоянні Європи і Росії Д.Донцовим у минулому дуже нагадує 

сьогодення, а його клич «Геть від Росії» актуальний для «пробудження» української нації 

саме зараз, коли відбуваються епохальні події історії творення українського суспільства в 

єдину українську політичну націю. 
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В статье рассматривается социально-политическая и научная деятельность Дмитрия 

Донцова, как идеолога украинского национализма, литературного критика, эссеиста и 
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ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА МОВИ 

 

У статті зазначається, що знаково-символічний аспект мови віддзеркалює її сутнісні 

ознаки і функціонально-інструментальні можливості. Першочергова мета мови – надання 

смислу. Ця процедура є культурним фактом, продуктом культури. Стверджується, що 

вагомим внеском мови у скарбницю культури постає діалог. Однак найціннішим 

спонукальним і креативним ресурсом завжди була образність. 

Ключові слова: знаково-символічна природа мови, сутнісні ознаки, мета мови, надання 

смислу, діалог, образність. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Мова є невід’ємною частиною будь-якої 

індивідуальної і суспільної життєдіяльності. Це духовний код, за допомогою якого ми 

розуміємо навколишній світ і себе в ньому. Буття людини безпосередньо пов’язане з 

мовною реальністю, в якій концентрується сама сутність, сенс існування. Без мови 

неможливий розвиток людства, культури, науки, цивілізації. Всі історичні перипетії і 

самобутність людського існування опосередковані мовними процесами. Жодна 

фундаментальна проблема людського буття не може бути ані поставлена, ані вирішена без 

урахування мовного аспекта, його ролі в житті людини й суспільства. 

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми. До питання мови зверталися 

Б. Рассел, Л. Вітгенштейн, Д. Серль, М. Гайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Ф. де Соссюр, Н. Хомський, 

Ю. Шпет, П. Флоренський, С. Булгаков та інші. Соціальний феномен мови привертав увагу 

античних мислителів: Аристотеля, Платона, Сократа, західних філософів М. Бубера, 

Ю. Габермаса, К. Ясперса, а також сучасних учених М. Поповича, В. Князєва, І. Надольного, 

Л. Ситниченко. З другої половини ХІХ століття почали досліджуватися питання соціальної 

детермінованості мови, її суспільних функцій, коеволюції мови та суспільства. Ці аспекти 

досліджувалися В. Дільтеєм, В. Гумбольдтом, Ф. Шлейєрмахером та іншими. 

Мета статті полягає у з’ясуванні діапазону факторів, які актуалізують мовну 

проблематику для філософії. Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких завдань: 

окреслити інструментальний потенціал мови як форми, котра віддзеркалює зміст 

соціокультурного буття та проаналізувати співвідношення мова/знак та мова/символ. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яке прото-знання перетворюється на знання тоді, 

коли воно стає кодом, комунікативною конвенцією, коли вписується в межі певного 

смислового (символічного) горизонту. Що стосується смислу, то він є класичним 

продуктом культури. Ж. Бодрійяр у праці «Система речей» переконливо обґрунтував тезу, 

що речі не володіють самостійним змістом, а мають загальну функцією знаковості (сенс річ 

знаходить в процесі семіозису, тобто смислом наділяє речі людина). Смисл – це та цінність, 

котра виникає в акті соціальної інтеракції.  

Ж. Бодріяр зазначає, що ми живемо у сфері символічного так само, як споживаємо лише 

символічні форми речей. «Сучасній речі, що знаходиться у владі фантома функціональності, 

властиві містика перевтілення і мутація функції. Гранично розширюючи сенс, річ його 

неухильно збіднює. В результаті річ десемантизується. Ця особливість пояснює появу терміна 

les gadget, котрий позначає річ з прихованою функцією, яка не може бути поіменована. Ім’я є 

ознакою індивідуальності, а річ з абстрактним значенням не може мати ім’я» [5, c. 26]. 

Р. Барт зауважив: відтоді, як виникає суспільство, будь-яке використання чого-небудь 

стає знаком цього використання. Саме семіотика вивчає властивості знаків, закономірності 

оперування знаковими системами, фактори і засоби, котрі роблять можливим збереження і 

поширення інформації. У фокусі уваги семіології перебувають: 1) знаки як носії значень; 2) 

коди або системи, в які знаки організовані; 3) культивування знаків і кодів. 
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Ч. Пірс структурував знаки на три типи: іконічні, індексні та символічні. Іконічний знак 

має найвищий рівень схожості зі своїм об’єктом. До знаків такого типу можна віднести 

картину або фотоілюстрацію. Індекс є знаком, що заснований на реальній суміжності знака 

і його значенні. Дим є індексом вогню, волосся, що розвівається, – індексом вітру. Символ є 

знаком, зв’язок якого з об’єктом встановлюється «за угодою», на основі конвенції. 

Приміром, кивок головою у нас означає ствердну відповідь, а в болгар – негативний.  

Фундаментальна праця Цветана Тодорова «Теорії символа» присвячена символу як 

предмету, який у різні епохи мав різні назви та інтерпретації [9, c. 218]. Логікам, які завдяки 

Пірсу звикли до розуміння терміну символ в сенсі знак, буде важко відразу переключитися 

на звичайне його вживання, в якому символ протиставляється знаку. За основу викладення 

матеріалу Тодоров бере період кризи – кінець XVIII століття, коли класична рефлексія 

щодо символа змінюється романтичною. 

Основні принципи семіотики вперше були сформульовані Ч. Пірсом, згодом вони були 

викладені й систематизовані Ч. Морісом. Питання семіотики розглядалися представниками 

Львівсько-Варшавської школи. Важливий внесок у розвиток семіотики з позицій інформатики і 

загальної теорії систем зроблено Б. Бірюковим, Ю. Петровим, А. Уйомовим та іншими. 

Культурологічний підхід репрезентований Тартуською семіотичною школою під керівництвом 

Ю. Лотмана [3, c. 104]. Чимало зроблено в галузі дослідження семіотики О. Лосєвим, 

П. Флоренським, І. Бодуеном де Куртене та іншими. Синтактика і семантика докладно 

представлена у працях позитивістів і представників аналітичної філософії, прагматика – у 

працях Л. Вітгенштейна. Переконливо обґрунтована теорія знаків належить У. Еко. 

Семіотика концептуалізує спілкування як процес, який спирається на знаки (знакові 

системи), котрі слугують сполучною ланкою (медіатором) між суб’єктивними точками зору 

[10, c. 312]. Всі проблеми спілкування, згідно з семіотичною теорією, виникають з причин 

розбіжностей між словами та їхніми значеннями, тобто внаслідок неправильного 

використання знаків. Сучасні комунікативні дослідження спираються на дві теорії знаків – з 

одного боку, Ч. Пірса та Ч. Морріса, а з іншого, – Ф. де Соссюра. Теорії розрізняються за 

характером мовного знаку: у Ф. де Соссюра – це феномен психіки, у Ч. Пірса та Ч. Морріса – 

чуттєво сприйнятий об’єкт, матеріальний феномен.  

Семіотика Ф. де Соссюра, що стала основою структуралізму і постструктуралізму, 

дозволяє аналізувати мову, як і будь-яку знакову систему, у вигляді структури з фіксованою 

відповідністю знаків та значень. Деконструкція Ж. Дерріди концептуалізує комунікацію як 

процес, в якому значення не фіксовані мовною системою, а вільно «плавають» в потоці 

мови, спілкування постає вільною грою знаків. Все наше життя має сенс лише в межах цієї 

гри, в знаках. Зрештою, ми самі є знаками. 

«Сутність мови, – наголошував Б. Рассел, – полягає не у вживанні будь-яких способів 

комунікації, а у використанні фіксованих асоціацій, тобто в тому, що щось істотне – вимовлене 

слово, картинка, жест або що завгодно – могли б викликати «уявлення про щось інше. Коли це 

відбувається, то відчутне може бути названо «знаком» або «символом», а те, про що 

з’являється уявлення, – «значенням». На думку Ф. де Соссюра, слово в якості мовного знаку є 

«двостороння психічна сутність», яка знаходиться у нерозривному зв’язку між поняттям та 

його акустичним образом. Звідки б не потрапило до людини нове для неї слово – з усної 

розмови, зі сторінок книги чи газети – у всіх випадках воно надалі буде зберігається в пам’яті у 

вигляді звукового образу. Цей образ у будь-який момент можна уявити собі подумки (через так 

звану «внутрішню мову») або ж відтворити вголос. І незмінно в той же момент в пам’яті 

виринає абстрактне поняття, передане в акустичному образі. Позаяк акустичні образи 

посідають настільки виняткове місце в нашій мовній поведінці, то важко або навіть неможливо 

уявити собі народження мови за відсутності мовлення» [6, c. 27]. 

Очевидно, що «символ» у Г. Лейбніца не рівнозначний «символу» у І. Канта; Ф. Шеллінг 

мислить під «символом» абсолютно інше, ніж Ч. Пірс; центральні символи релігій ніяк не 

збігаються зі змістом, вкладеним в це поняття Г. Гельмгольцем, і тільки в плані фонетики 

зближуємо «символ» у Блока із «символом» у Б. Рассела. Ця суперечливість, яка неухильна 
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в деталях, виявляється неприйнятною в цілому; символ, осмислений як універсальна 

категорія культури, вимагає категоріального методологічного розкриття своєї природи з 

точки зору не окремих і часткових домініонів культури, а філософії культури як такої. 

Символ, за визначенням К. Берка, «постає словесною паралеллю зразків досвіду» [11, c. 

152]. Наприклад, одним зі «зразків» поета може бути образа за невизнання його таланту. 

Якщо автор перетворює свій зразок в сюжет твору, як, наприклад, «Король і жебрак», де 

король має лише зовнішні атрибути влади, а жебрак є королем, то він створює символ. 

У прозовому творі символ виокремити легше, бо тут він більш конкретизований і чітко 

сформульований; в ліричному творі символ важко виокремлюється з огляду на свою 

аморфність. К. Берк розуміє символ як словесну формулу психологічного акценту. Фактично 

будь-який художній твір у нього набуває статусу символічної дії або продукту. При цьому 

літературознавець приділяє однакову увагу як емоціям або в цілому «зразкам досвіду», що 

породили твір, так і його внутрішній символічній структурі. У першому випадку він спирається 

на традиційні, що сягають ще Аристотеля, погляди на твір як на результат мімезису, у другому 

ж – наближається до методології «нових критиків», які відривають твір від дійсності, не 

визнають жодного впливу досвіду або психологічних настанов на його виникнення. 

На думку К. Берка, символ має найбільшу силу художнього впливу тоді, коли «зразки 

досвіду» автора і читача збігаються або є дуже близькими. Зокрема, успіх «Чайльда Гарольда» 

Байрона зумовлений передовсім тим, що будучи символом досвіду поета, смислова 

(символічна) інтрига цього твору перегукувалася зі «зразками досвіду» його сучасників. У 

розумінні К. Берка, художній символ допомагає упорядковувати і спрощувати «найскладніші 

думки, дії, емоції. Часто це спрощення має характер схематизації. Однак поет, художник 

«схематизує явища не за допомогою абстракції, як це робить вчений, а за допомогою 

ідеалізації, представляючи життєві явища в очищеному, ідеальному вигляді» [11, c. 154]. 

Пов’язуючи художній символ з емоційними акцентами письменника і читача, К. Берк 

вважає доцільним виокремлювати символи гумористичні, сатиричні, трагічні та комічні. 

Останні, зокрема, «надають можливість відчути перевагу при оцінці зображеної ситуації» 

[11, c. 154]. Щось подібне відбувається і у випадку з гумористичним символом, за 

допомогою якого ситуація зображується у применшеному вигляді. 

Символ володіє значними комунікативними можливостями, що проявляються часто на 

підсвідомому або навіть несвідомому рівнях [8, c. 108]. У цьому контексті К. Берк зазначає: 

«Хоча зразки досвіду автора можуть відрізнятися від досвіду читача, символ, зачіпаючи 

приховані вияви цього досвіду, може викликати до життя найглибші психологічні реакції. 

Це стосується, зокрема, символів жорстокості, жаху та інцесту» [11, c. 154]. 

К. Берк наділяє художній символ багатьма функціями, головною з яких є генеруюча. Нею в 

повній мірі володіє ключовий символ твору, який у свою чергу визначає модальність і 

особливості сприйняття другорядних символів. Погляди К. Берка близькі до концепцій Е. 

Кассірера і С. Лангер, які розуміли символізм як основу світогляду і конструювання всіх форм 

людського життя і діяльності. У збірці «Психоаналіз, творчість і література» (1978) у статті 

«Несимволічний рух і символічна дія» він вводить таку дуалістичну пару термінів, як 

«несимволічний рух» і «символічна дія», які визначають все людське існування. Якщо до 

першої категорії К. Берк відносить біологічні та деякі психологічні (зокрема ті, що вживаються 

в дусі З. Фрейда) вияви людини, то до другої зараховує кассірерівські «символічні форми». 

Під впливом картезіанської раціональності мову вивчають або як систему знаків (Ф. де 

Соссюр і всі різновиди структуралізму), або як живу мову (Л. Вітгенштейн, французький 

постструктуралізм). Теорією, яка проклала міст між цими двома концептуальними 

підходами вважається філософія імені, започаткована Платоном, І. Кантом, В. Гумбольдтом 

і продовжена П. Флоренським, С. Булгаковим, О. Лосєвим, а також діалогічною філософією 

в особі М. Бубера, Ф. Розенцвейга, М. Бахтіна, Е. Розенштока-Хюссі.  

Істотний внесок у ґрунтовну розробку зазначеної проблематики зробив Фердинанд де 

Coccюр (1857–1913) – видатний швейцарський лінгвіст, один із фундаторів і концептуалістів 

сучасного мовознавства [7, c. 408]. Як і Ч. Пірс, Г. Фреге та Е. Гуссерль, Ф. де Coccюр є одним 
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з тих учених, які наприкінці XIX – на початку XX століття заклали основи науки про знаки і 

знакових системах – семіології (або, якщо слідувати більш поширеній сьогодні термінології Ч. 

Пірса, – семіотики). У лінгвістиці ідеї Ф. де Соссюра стимулювали перегляд традиційних 

методів і, за словами американського лінгвіста Л. Блумфілда, заклали «теоретичний фундамент 

нового напряму лінгвістичних досліджень» – структурної лінгвістики. Вийшовши за межі 

лінгвістики, підхід Ф. де Соссюра до мови став першоджерелом структуралізму – одного з 

найвпливовіших напрямів гуманітарної думки XX століття. 

Кожен семіотик вважає або схильний вважати, що всі явища можна розглядати як знаки 

якихось інших явищ [4, c. 142-143]. Тут із семіотиками можна погодитись наполовину: ми 

допускаємо правомірність розгляду світу явищ саме таким чином, однак сумніви викликає 

акцентована епістемологічність такого розгляду, бо за дужками розуміння опиняється 

відповідь на важливе запитання: коли щось розглядається лише як символ, а коли воно де-

факто є символом? Звідси виникає наступне запитання: чим є символ, що є символом? Якщо 

символ – це річ, а те, що він символізує, – також річ, то матимемо справу з теорією змалювання 

одних речей як таких, які деяким чином віддзеркалюють стан справ в інших речах. І тільки.  

В цьому контексті варто звернутися до свідомості як до того, що є не-річ, тобто що і «є», 

і «є не річ» [2, c. 88]. У цій онтологічної інтенції символ постає як дивна Річ, яка однією 

своєю частиною знаходиться у світі речей, а іншою – у дійсності свідомості. Звідси виникає 

ще одне запитання: що символізує символ, символом чого він є?  

Термін «діалог» походить від грецького dialogos і складається з двох частин: префіксу 

dia «крізь, через» та кореня logos «слово, значення, мова». Першу частину терміну можна 

інтерпретувати як «наскрізний рух, проникнення, розмежування, розділення, взаємність». 

Відтак, діалог – це розділене слово, взаємна мова, розмова між двома або більшою 

кількістю людей. На відміну від діалогу монолог (від грецького коріння: monos «один» і 

поданого вище logos) – це єдине, ні з ким не розділене слово (мова). 

Таке розуміння діалогу робить умовною відмінність між діалогом та монологом, 

оскільки навіть одна людина може вести діалог із собою або з іншими людьми всередині 

себе. Важлива лише увага до Іншого всередині або навколо нас. Лише за таких умов 

з’являється розділене слово, значення, сенс. Завдяки діалогу людина говорить і думає; 

розділене слово об’єднує, цементує будь-яке співтовариство людей. У діалозі не може бути 

перемоги, оскільки це гра не один проти одного, а один з одним і тут головне – загальна 

участь і загальне досягнення (новий сенс). Між іншим, монолог часто називають зупиненим 

діалогом – висловом, немов вилученим з діалогу, секвестрованим діалогом.  

Діалогічна концепція мови, викладена М. Бахтіним в «Марксизмі та філософії мови» 

(1993), вельми показова як діалог-суперечка з монологічною концепцією мови Ф. де 

Соссюра. Ці дві моделі мови репрезентують мову антиномічно: з одного боку, як статичну 

структуру, як «набір інструментів», котрим володіє кожен суб’єкт мовлення і яким він 

користується за певними правилами; і з іншого боку, як динамічний, інтерсуб’єктивний 

процес, в якому відбувається становлення і мови, і суб’єктів мовлення. 

На семіотичному рівні принципова різниця в цих підходах полягає в тому, як 

вирішується питання про умови появи мовних знаків, оскільки розуміння знаку як єдності 

форми та змісту однакове і у М. Бахтіна, і у Ф. де Соссюра. Для М. Бахтіна знаки не 

існують самостійно, поза спільною соціальною діяльністю людей. Вони з’являються лише 

як частина цієї діяльності, в межах якої вони використовуються для заміщення чогось 

іншого, як посередники. М. Бахтін рішуче відкидає розуміння мови як «абстрактної 

системи знаків» і розглядає референційний аспект знаку в широкому контексті соціальної 

практики. «Абстрактний об’єктивізм» мовної системи Ф. де Соссюра для М. Бахтіна є 

фікцією – приблизно такою ж, як і індивідуальний мовний акт.  

Буття, відображене засобом знаку, не просто відображене, а заломлене в ньому, є схрещенням 

різноспрямованих соціальних інтересів в межах одного знакового колективу. Думка про знакове 

заломлення буття в потоці висловів дуже важлива для розуміння тлумачення значення. Для Ф. де 

Соссюра значення – це відношення одного знака до інших знаків. Для М. Бахтіна значення 
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виникає лише в місці контакту знака з реальністю, із соціальним контекстом. Значення повністю 

визначається контекстом. По суті, скільки контекстів вживання даного слова, стільки його й 

значень. Відтак, множинність значень – конститутивна ознака слова.  

Р. Барт вважав, що слово не має значення, що воно – лише можливість значення, яка реалізує 

себе в конкретному тексті [1, c. 66]. Більш того, кожне нове прочитання тексту створює нове 

значення, той, хто читає, ніби пише власний текст наново. М. Бахтін дивився на світ як на світ 

потенційної форми. Реалізація форми не відбувається миттєво як розкриття чогось попередньо 

існуючого: окремі елементи форми виявляються як результат осмислення, роботи, морального 

вибору. Щоб вижити, вони потребують контекстуального живильного середовища. 

Таким чином, основні розбіжності в підходах до мови у Ф. де Соссюра та М. Бахтіна 

зводяться до двох аспектів: 1) чим визначається значення мовних знаків; 2) чи існують 

неопосередковані відносини між знаком та значенням. Якщо Ф. де Соссюр дає відповіді на 

ці запитання на абстрактному, понятійному рівні, завдяки чому об’єкт лінгвістики отримує 

чіткі межі, то для М. Бахтіна відповіді знаходяться на межі з реальною мовною практикою, 

з соціальним контекстом мовної взаємодії тих, хто спілкується. Звідси – живий зв’язок 

спілкування, пізнання і самопізнання, об’єднавча роль діалогу, конститутивний статус 

контексту і невичерпний творчий потенціал самої діалогічної моделі мови.  

Концепція М. Бахтіна вписується в традицію цілісного тлумачення мови як соціального 

явища, за допомогою якого людина пізнає світ і саму себе, формує світогляд, творчо 

перетворює дійсність у процесі діалогічного спілкування з Іншим. Діалогічний принцип 

радикально протистоїть положенням теорії Ф. де Соссюра, котра ґрунтується на 

концептуальних пріоритетах індоєвропейського мовознавства, яке тривалий час 

зосереджувало основні зусилля на пошуках єдиної протомови, тому й обстоювало 

доцільність домінування категорії «єдина мова», ігноруючи мовну багатоманітність, мовні 

жанри та реальну буттєвість мови. 

Слідуючи логіці, котра задається діалогічним принципом, обидва підходи до мови варто 

розглядати в їх відношенні один до одного, тоді вони стають взаємодоповнюваними [12, c. 

116]. Принцип додатковості, введений Н. Бором, можна сформулювати так: не існує 

антагоністичних інтерпретаційних протиріч – змалювання різних спостерігачів в абсолютній 

більшості випадків доповнюють один одного. Між іншим, доволі симптоматично, що ідею 

додатковості Н. Бор висунув на прикладі багатоманітності мов світу. 

Висновки. За допомогою дослідження з’ясовано діапазон факторів, які актуалізують 

мовну проблематику для філософії. Вирішальне значення на актуальність мовної 

проблематики для філософії має та обставина, що мовний досвід домінує над відносністю 

всіх буттєвих осмислень, оскільки охоплює собою кожне буття, в якому б зв’язку 

(співвідношенні) воно не поставало. Мовний характер досвіду світу передує всьому, що 

людина пізнає і висловлює, а те, що є предметом пізнання й висловлення, апріорі оточене 

горизонтом мови. Мова постає символічним засобом порозуміння, обміном знаками з 

метою поінформування. Знак завжди вужчий, ніж репрезентоване ним поняття, тоді як 

символ завжди містить більше, ніж його очевидне значення. 
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In the article stresses that iconic and symbolic aspect of language reflects its intrinsic 

characteristics and functional tool options. The primary purpose of language is to provide 

meaning. This procedure is a cultural fact, a product of culture. Significant contribution to the 

treasury of language culture is dialogue. However, the most valuable incentive and creative 
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В статье подчеркиваеться, что знаково-символический аспект языка отражает его 

сущностные признаки и функционально-инструментальные возможности. Первоочередная 

цель языка – придание смысла. Эта процедура является культурным фактом, продуктом 

культуры. Утверждается, что весомым вкладом в сокровищницу культуры является 

диалог. Однако самым ценным побудительным и креативным ресурсом всегда была 
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РЕЛІГІЙНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ:  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 

У статті проаналізовано взаємозв’язок релігійної та громадянської ідентичностей у 

країнах Західної Європи та в Україні крізь призму історичного досвіду та проведених 

емпіричних соціологічних досліджень. Методологічне обґрунтування взаємозв’язку 

здійснюється за допомогою операціоналізації досліджуваних понять. 

Ключові слова: релігійна ідентичність, громадянська ідентичність, національна 

ідентичність, націоналізм, релігійність.  

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження релігійної ідентичності визначається 

тим, якою мірою релігійне присутнє у житті конкретного соціуму і в сенсі інституційному (як 

функціонування релігійних інститутів) і в сенсі соціокультурному (як характеристика масової 

свідомості населення). У цьому значенні новітня історія України містить різноспрямовані та 

суперечливі тенденції: досі триває «релігійне відродження», що є реакцією на десятиліття 
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директивного викорінення чи маргіналізації релігійного життя у радянський період (за різними 

даними
1
 в останні роки зростає кількість церковно-релігійних осередків (організацій та громад, 

віросповідань); релігійне присутнє в публічному і політичному дискурсі, зокрема, державно-

релігійні відносини відзначаються явищем державного фаворитизму; тривають процеси 

секуляризації, що виявляється у все меншій релевантності релігійних нормативно-етичних 

систем до нормативної свідомості населення, особливо молоді; з’являються та поширюються 

новітні релігійні рухи і триває прозелітистська діяльність низки більш традиційних конфесій; 

традиційні релігійні напрямки знаходяться у пошуку шляхів осучаснення, актуалізації 

релігійної доктрини, у пошуку відповідей на виклики, що їх несуть із собою новітні соціально-

економічні, культурні та політичні явища; змінюється змістовне наповнення поняття 

релігійності серед громадян.  

За останні десятиліття релігія зайняла достатньо сильні позиції в політичній сфері, а в 

багатьох країнах (Іран, Ізраїль, США) стала одним із головних соціальних інститутів. 

Прояви різних релігійних рухів, релігійного тероризму у світовій політиці не можуть 

залишитись без уваги дослідників. 

Соціальний зв’язок релігійної ідентичності із територіальною, етнічною, 

прослідковувався ще в часи зародження християнства. Т. Парсонс вважає, що однією із 

перших форм прояву організаційних практик стали християнські секти, незалежні від 

«аскриптивно заданих співтовариств (етнічних чи територіальних)» [1, с.47]. Рання церква 

була добровільною асоціацією, як соціологічний тип такої зовсім протилежної спільноти як 

«народ». Іудеєм можна було бути тільки в якості тотальної соціальної особистості, одного з 

«народу»» в християнстві на рівні участі у соціумі людина могла бути одночасно і 

християнином, і римлянином чи афінянином, членом церкви або етнотериторіальної 

спільноти. Т. Парсонс порівнює модель церкви раннього християнства із імперією, яка 

складається із міст-держав. Церква була асоціацією релігійних «громадян», подібно полісу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємозв’язок релігійної ідентичності та 

формування громадянського суспільства вивчали М. Маринович та О. Турій, у працях яких 

іде мова про значення церкви в посткомуністичних країнах та пошуку релігійної 

ідентичності [2]. Релігійному аспекту націєтворення, а також його співвідношенню із 

процесами формування громадянського суспільства присвячені роботи Р. Процюка [3]. 

Значення релігії у життєдіяльності суспільства досліджували Г. Гегель, Б. Андерсен, 

Д. Шнаппер, Д. Донцов, І. Огієнко. А. Колодій, А. Карась. Цікавою є дисертаційна робота 

Єфремової М.В., де вивчається взаємозв’язок громадянської та релігійної ідентичностей з 

економічними установками та уявленнями [4]. 

Мета роботи – дослідити взаємообумовленість релігійної та громадянської 

ідентичностей, зокрема вплив релігійності на прояв громадянсько-політичної активності 

населення. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: по-

перше, дослідити роль церкви у політичній спрямованості країни; по-друге, встановити 

характер взаємозв’язку релігійного та громадянського у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Конструкт громадянської ідентичності
2
 сьогодні 

вивчається через споріднені поняття, пов’язані із національною самосвідомістю: державна, 

політична, етнічна, національна, загальнодержавна ідентичності. Така ідентичність має свої 

спостережувальні маркери, які відображаються у ментальності, морально-етичній поведінці 

та життєвих цінностях. Емпіричними показниками сформованості громадянської 

ідентичності є її когнітивне, ціннісно-смислове та емоційне наповнення, а реалізація 

                                                 
1
 За даними Державного комітету України у справах національностей та релігій та підготовленого 

Комітетом Інформаційного звіту «Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних 

відносин в Україні за 2009 р.», який подає статистичні дані станом на 1 січня 2010 р. 
2
 Громадянська ідентичність – складний комплексний феномен: усвідомлення індивідом своєї тотожності з 

спільнотою громадян тієї чи іншої держави, що має юридичне підтвердження і проявляється у значимих діях, 

спрямованих на розбудову державності. 
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громадянської активності у конкретних діях (діяльнісний аспект) відбувається за 

допомогою громадянських практик
3
. 

Серед факторів формування громадянської ідентичності дослідники називають загальне 

історичне минуле, самоназву громадянської спільноти, спільну мову, культуру тощо. Відомо, що 

саме релігійні погляди притаманні усім спільнотам та є системоутворюючим чинником розвитку 

культури і відіграють вирішальну роль у процесах становлення етносів та націй. Цікаво 

відмітити, що основні теоретики концепції нації та націоналізму – Е. Геллнер, Б. Андерсон, 

Е. Сміт, Л. Гумільов – не надавали релігійному чиннику формування нації значної уваги. 

Методологічне обґрунтування зв’язку релігійної та громадянської ідентичності можна 

пояснити, здійснюючи операціоналізацію даних понять. Будь-яка соціальна ідентичність 

формується навколо трьох базових речей: знань, цінностей та поведінки
4
. 

Малюнок 1 

Концептуальна взаємообумовленість емпіричних індикаторів громадянської  

та релігійної ідентичностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однією із основоположних засад розвитку громадянського суспільства є внутрішня та 

зовнішня свобода людини, яка має пряме відображення як один із індикаторів громадянської 

ідентичності. Тема свободи займає суперечливе становище у різних релігійних доктринах. На 

думку класика німецької філософії Гегеля Г., релігія та держава пронизані спільним почуттям 

свободи. Людина має природне право бути вільною і це право вона реалізовує у двох 

аспектах: релігійному та громадянському. Гегель наголошував, що на церкву як соціальний 

інститут лягає відповідальність за процес виховання вільної людини, яка знаходить власну 

ідентичність і живе за моральними принципами. Людина, що набула духовної свободи, 

набуває здатності вільно та відповідально діяти в громадському житті. 

Як приклад беззаперечного зв’язку церкви та держави Г. Гегель наводить досвід 

протистояння католиків та протестантів в Англії, де спочатку була висунута вимога 

                                                 
3
 Рєзнік О. визначає наступні види громадянських практик: громадсько-політичні, які передбачають як 

індивідуальні, так і колективні форми політичної участі; практики контактування громадян з установами та 

організаціями, які передбачають звернення до установ задля реалізації та обстоювання своїх інтересів; 

організаційні (групові) практики громадян, які передбачають тривалу колективну діяльність в обстоюванні 

своїх прав [5, с.246-247]. 
4
 Згідно теоретичного підходу Дж. Тернера та Г. Теджфела стосовно впливу міжособистісного та 

міжгрупового спілкування на формування ідентичності визначав, соціальна ідентичність – це та частина 

ідентичності індивіда, яка виникає з усвідомлення свого членства в соціальній групі разом з ціннісним та 

емоційним значенням. Тобто це знання індивіда про приналежність до певної групи, а також емоційна 

значимість його групового членства. 
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пасивного підкорення королю як основного наставника волі Божої. Коли ж на політичну 

арену вийшов протестантизм, стверджуючи, що саме «йому Божою силою одкровення 

сказано, як керувати державою» [6, с.402], знову відбулась зміна державного керівництва. 

Відомий соціолог та політик Д. Шнаппер тривалий час досліджує значення релігії в 

європейських країнах і приходить висновку, що церковні інститути формують національну 

свідомість громадян. Сьогодні в основі будь-якої демократичної нації лежить світський 

принцип, тобто принцип відокремлення держави від церкви, а церкви від держави. Але, 

водночас, зауважує Д. Шнаппер, «держава не може не зважати на церкву та не будувати так 

чи інакше свої відносини з церковними інститутами» [7, с.127]. 

Д. Шнаппер на прикладі США та Англії демонструє, що релігія значною мірою формує 

національну свідомість і почуття громадянськості
5
. Американське суспільство «наскрізь 

пройняте релігійним духом», тісне поєднання церкви та держави відображається «у присязі, що 

її на Біблії складає новообраний президент, згадуваннях про волю Божу у деяких історичних 

промовах президентів свідчать про силу побожності і в сьогоденному суспільстві» [7, с.128]. 

Яскравим прикладом об’єднання національної свідомості з релігійною догматикою, на думку 

Д. Шнаппера, є Англія, де «національне почуття народилося не тільки всередині парламенту, 

але й усередині та за сприяння церкви, невідривно монархічної і національної» [7, с.128]. 

Англійський націоналізм «узаконений релігією та вірою». 

В якості ще одного прикладу Д. Шнаппер наводить Ізраїль, де «зв’язки між нацією та 

релігійною традицією були складовою частиною особливого політичного проекту». Протягом 

історії цієї країни її релігійні діячі завжди приймали активну участь у політичному житті 

Ізраїлю: «виступили проти прийняття конституції; представлені на всіх рівнях влади та 

політичних інститутів; вирішували питання формування або розпуску уряду» [7, с.130]. 

Зовсім інша ситуація, говорить Д. Шнаппер, склалась у країнах Сходу. В ісламі релігійна 

та громадянська влада не відокремлюються. Легітимна влада виходить тільки від Бога, 

держава є державою Божою, що керує народом Божим, закон – закон Божий, армія – армія 

Божа, ворог – ворог Божий. Громадянин не замінив собою глибоко релігійну особистість [7, 

с.93]. Розбудова демократичної нації на ісламській землі передбачає перетлумачення 

традиції, ставлення під сумнів зв’язків між релігійним та національним характером 

суспільного життя, на Сході «релігійний характер політики порушує питання сумісності 

демократичної нації та ісламу» [7, с.148]. 

Таким чином, якщо в країнах Заходу церква займає особливе місце у державотворчих 

процесах, проявляючи активну громадянську позицію, то на Сході релігія фактично підмінює 

поняття громадянського, формуючи особливу релігійно-національну самосвідомість. 

Директор центру з прав людини та міжнародного правосуддя (США, Бостон) Д. Холенбах у 

своїх працях [8; 9; 10] стверджує, що релігійні ідеї можуть сприяти демократії, правам 

людини та світу, займаючи активну позицію у громадянському суспільстві. Дослідник 

порушує питання взаємозв’язку лібералізму з релігійною свободою, значенням релігії в 

плюралістичному суспільстві, приватизації релігії у внутрішній політиці, переваги від 

релігії для громадянського суспільства. Він аналізує християнську етику за часів холодної 

війни, роль католицизму в комуністичних країнах, дотримання прав людини в Африці, а 

також всезагальної глобальної етики. 

Д. Холенбах приходить висновку, що лібералізм обстоює абсолютну цінність людської 

особистості та рівність всіх людей щодо прав особистості. Фундаментальні принципи 

лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні 

права і загальну рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на 

чесних виборах; прозорість державної влади тощо. 

                                                 
5
 Громадянськість є інтегративною якістю особистості, сформованість якої дає змогу людині відчувати 

себе юридично, соціально, морально та політично дієздатною. До основних її елементів належать моральна і 

правова культури, виражені в почутті власної гідності, внутрішньої свободи особистості, дисциплінованості; 

повазі та довірі до інших громадян і державної влади, здатної виконувати свої обов’язки; гармонійному 

поєднанні патріотичних, національних і наднаціональних, загальнолюдських почуттів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Розвиток лібералізму тісно переплетений із релігією. Один з найкращих шляхів 

збереження миру у поліконфесійному суспільстві – релігійна толерантність. Релігійні 

конфлікти між католиками та протестантами в Англії, а також в континентальній Європі, 

носили руйнівний характер [11, с.91-134]. Наслідком цього стало законодавче закріплення 

свободи віросповідання у конституції США (перша поправка).  

Сучасні російські журналісти та «блогери» називають лібералізм релігією Заходу із 

«зовсім новими, абсолютно не християнськими цінностями» [12], «…іудаїзмом з його 

спеціальною, розрахованою на не-євреїв версію, а не свободу від релігії, як стверджують 

його прихильники» [13]. На нашу думку, таке гостре неприйняття європейських 

громадянських цінностей, що засновані на індивідуальних свободах та об’єднаннях, що 

долають етнічні та релігійні зв’язки, пов’язане із небезпекою розпаду православної 

монополії Східної Європи. 

Досить цікавою є класифікація американської дослідниці Б. Ріффер, яка запропонувала 

три типи співвідношення релігії та націоналізму: 

 секулярний націоналізм, тобто такий, який позбавлений будь-яких зв’язків із 

релігією та церквою (наприклад, Франція); 

 інструментальний побожний (релігійний) націоналізм (instrumental pious 

nationalism), який використовує релігію для реалізації цілей державного будівництва, як 

засіб легітимізації або посилення контролю влади (Росія); 

 релігійний націоналізм, де релігія виступає як домінуюча ознака ідентичності 

спільнот (Іран, Індія, Пакистан) [14]. 

Релігійний націоналізм передбачає проникнення релігії у всі сфери життя – політичну, 

економічну, культурну, громадянську – і повне їх переформатування відповідно до своїх 

принципів. Такий релігійний націоналізм російська дослідниця А.В. Митрофанова називає 

«релігійною ідеологією», тому що існує велика різниця між базовою релігією та 

побудованою на її основі ідеологією. Релігійна ідеологія диктує внутрішню та зовнішню 

політику країни. «Політизація релігії в більшості випадків є закономірним результатом 

невдалої модернізації країни, що вилилась у масштабну кризу економіки, кризу демократії 

та кризу національної ідентичності» [15]. В такому випадку, зазначає А.В. Митрофанова, 

релігія стає інструментом досягнення політичних цілей.  

Окремим випадком національно-релігійної ідеології А.В. Митрофанова вважає 

громадянську релігію
6
, яка «сприяє стабілізації суспільства та сумісна із сучасним 

демократичним устроєм» [15]. Дослідниця навіть пропонує поступове перетворення 

православної віри на громадянську релігію в Росії, обґрунтовуючи це тим, що «православ’я 

вже сприймається як громадянська релігія: «православними» вважаються усі громадяни 

Росії, окрім членів деяких признаних релігійних спільнот, які теж вже стають почесними 

православними» [15]. Складається враження помилкового розуміння даного поняття, 

оскільки громадянська релігійність не вписується в рамки звичайного розуміння релігії та 

виходить за межі прив’язування до певної конфесії, об’єднуючи політику та церкву, що 

дозволяє уникати прямих релігійних конфліктів чи напруги на міжрелігійному рівні. 

Поняття громадянської релігії належить Ж.Ж. Руссо, центральним принципом якої є 

релігійна терпимість, що важко уявити в рамках російського православ’я. 

Взаємообумовленість прояву громадянської та релігійної ідентичностей на сучасному 

етапі підтверджується проведеними соціологічними дослідженнями
7
. Так, діяльнісна 

сторона громадянської ідентичності – активність громадянських практик
8
 – у деяких 

країнах Західної та Східної Європи зростає із зменшенням частини населення, яка 

ідентифікує себе із будь-якою релігією чи віросповідуванням (див. табл. 2-3.) 

                                                 
6
 Поняття громадянської релігії як соціального явища пов’язане, перш за все, із американським суспільством. 

Р. Белла стверджує, що громадянська релігія є «життєвим елементом американської культури» [16]. 
7
 Данні 5 хвилі (2010) Європейського соціального дослідження (European Social Survey) 

8
 Кравченко Н.Ю. зазначає, що у випадку вивчення процесу громадянської ідентифікації, змін активності 

чи настроїв населення – необхідно вивчати громадянські поведінкові практики [18]. 
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Таблиця 2 

Участь у громадянських практиках, (%) 
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Звернення до політиків, 

представників уряду чи 

місцевої влади 

11,7 5,3 14,8 13,5 6,5 15,4 8,6 13,8 8,2 11,9 9,6 8,8 

Робота у політичній 

партії/русі  
4,6 2,7 1,7 7,0 2,4 3,9 2,3 3,4 5,5 2,6 2,0 3,7 

Робота/участь в іншій 

організації/об’єднанні  
19,6 1,4 6,3 17,6 3,3 25,6 7,1 16,1 4,4 6,6 6,0 1,4 

Носили політичну 

атрибутику (значки, 

стрічки, прапорці тощо) / 

розповсюдження 

агітаційних матеріалів 

7,0 2,1 5,9 10,1 2,1 5,0 5,4 9,9 3,5 2,6 4,2 4,8 

Підписування петицій, 

звернень, відкритих 

листів 

20,5 6,4 28,1 26,2 9,4 30,2 11,1 28,9 6,1 2,8 20,8 2,6 

Участь у санкціонованих 

мітингах або 

демонстраціях 

6,4 2,6 2,4 18,2 2,5 8,3 2,1 17,1 3,7 2,7 1,9 3,6 

Бойкот будь-яких 

промислових або 

продовольчих продуктів 

9,2 3,6 19,6 11,5 3,0 27,8 5,1 28,8 2,3 6,1 6,9 1,1 

Середній коефіцієнт 

участі 
11,3 3,4 11,3 14,9 4,2 16,6 6,0 16,9 4,8 5,0 7,3 3,7 

 

Таблиця 3 

Чи відносите Ви себе до певної релігії або ж віросповідання?, (%) 
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Так 90,6 86,5 81,1 79,9 73,4 68,4 59,8 59,1 55,5 48,6 45,3 41,9 

Як бачимо з табл. 1, найбільшу громадянську активність проявляє Німеччина, Франція, 

Іспанія – країни, де ототожнення із певною релігією чи віросповіданням підтвердило менше 

70% респондентів. Натомість, країни із високою релігійною активністю – Польща (90,6%), 

Литва (86,5%), Болгарія (81,1%), Словакія (79,9%), Україна (73,4%) – мають найнижчі 

коефіцієнти участі у громадянських поведінкових практиках – 6,0; 4,2; 3,4; 7,3 та 3,7 

відповідно. Також відзначимо, що в представлених країнах спостерігається явно виражена 

конфесійна гомогенність: у Польщі, Литві та Словакії 90,7%, 85,7% та 77,4% респондентів 

відповідно ідентифікують себе із римо-католиками, тоді як в Німеччині, де спостерігається 

найвищий рівень громадянської активності в Європі, 41% віруючих вважають себе римо-

католиками, 48 % – протестантами. Отож бачимо, що конфесійна гомогенність не є 

стабілізуючим фактором розвитку громадянського суспільства. Що стосується України, то 
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82,1% опитаних відносять себе до православної гілки християнства, з яких 46,4% 

ідентифікують себе з УПЦ МП, а 35,7% з УПЦ КП. 

Однак, якщо для розвинених країн західної демократії релігійний чинник не є одним із 

домінуючих у формуванні громадянської ідентичності, де ідентичність релігійна часто 

ототожнюється із ідентичністю національною, що пов’язане із тривалою боротьбою 

католицизму та протестантизму, внаслідок чого виникли різні національно-визвольні рухи, 

то ситуація, яка склалась в Україні потребує дещо іншого аналізу. 

Від часу проголошення незалежності активно починає зростати роль релігійного фактора 

у суспільному житті українців. За даними моніторингового опитування Інституту соціології 

за 2013 рік, 75,1% респондентів зазначили, що вони вірять у Бога
9
. Цей показник 

збільшився на 4,4% за останні п’ять років (70,7% у 2009 р.). 

На фоні такого підвищення загальної релігійності населення, а також одночасному 

зростанні кількості релігійних громад усіх конфесій
10

, спостерігаємо зменшення 

громадянсько-політичної активності з 2006 до 2013 на 15,1%. Рєзніком О. було узагальнено 

дані п’яти обстежень
11

, які дають змогу спостерігати динаміку громадянських практик у 

роки інтенсивних політичних перетворень в Україні. 

Таблиця 4 

Динаміка відповідей населення України на запитання «У яких громадсько-політичних 

заходах Ви особисто брали участь упродовж останніх 12 місяців?», (%) 
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 Переконував друзів, близьких, знайомих у правоті своїх 

політичних поглядів 
22,5 12,1 10,2 10,3 12.5 

Носив символіку політичного характеру 7,8 1,7 2,1 1,9 2,6 

Вступав у контакт з офіційними 

представниками влади 
3,9 2,3 1,3 1,5 2,6 

Вступав у контакт з активістами 

політичних організацій 
6,3 2,7 2,7 3,8 4,1 

Брав участь у роботі передвиборних штабів  8,2 – – – – 

Брав участь у роботі громадських 

організацій 
– 2,9 2,4 2,6 3,1 

Розсилав повідомлення політичного 

змісту через мобільний телефон та електронну пошту 
0,8 0,2 2,5 0,3 0,7 

ЗАГАЛОМ 33,3 16,7 13,5 14,1 18,9 
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Збирав підписи під колективними 

зверненнями 
3,1 1,9 0,4 2,0 3,1 

Не купував певні товари з політичних 

міркувань 
2,9 2,2 2,7 0,9 2,9 

Брав участь у законних мітинґах 

i демонстраціях 
7,9 4,9 4,0 3,1 2,8 

Брав участь у голодуваннях протесту 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
Брав участь у бойкоті(відмовлявся виконувати рішення 

адміністрації, органів влади) 
0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 

Брав участь у несанкціонованих мітинґах,  

демонстраціях чи страйках 
0,6 0,3 0,6 0,6 0,5 

                                                 
9
 Зазвичай «віра в Бога» є одним із індикаторів при визначенні релігійності індивіда, але вона не 

відображає повної картини релігійності та релігійної ідентичності населення 
10

 Так, за останнє десятиліття кількість релігійних громад зросла з 26 271 (2003 р.), 31 257 (2009 р.) до 

33 581 (2013 р.), що становить 27,8%. 
11

 Результати трьох загальнонаціональних омнібусів «Громадська думка в Україні-2006», «Громадська 

думка в Україні-2007» та «Громадська думка в Україні-2009», моніторингового дослідження «Українське 

суспільство» за 2013 р., а також загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного центром 

соціальних та маркетингових досліджень «СОЦІС» у березні 2011 р. [19, с.101]. 
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 Пікетував державні установи 0,7 0,3 0,4 0,4 0,2 

Блокував шляхи сполучення 0,2 0,2 0,4 0,3 – 

Брав участь у захопленні будівель 

державних установ 
0,1 0,1 0,1 0,0 – 

Інше 0,7 0,7 0,1 0,9 0,2 

ЗАГАЛОМ 17,2 10,1 8,7 7,0 6,9 

 У жодному із таких заходів участі не брав 64,7 79,9 83,7 78,3 80,1 

 ГРОМАДЯНСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ 

ЗАГАЛОМ 
35,3 20,1 16,3 17,6 20,2 

Що стосується участі у громадських організаціях, то у 2003 році 87,1% українців не 

ідентифікували себе із жодною громадською організацією, об’єднанням та рухом. 

Такі спостереження дають нам змогу припустити, що в суспільствах з опуклою 

релігійною ідентичністю зменшується рівень громадянської активності населення і 

навпаки, послаблення релігійності суспільства веде до формування громадянськості.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Багатолітня історія протистояння 

світського, громадянського та релігійного у визначенні політичного дискурсу, 

віддзеркалюється сьогодні в емпіричних дослідженнях. Так, частина країн Західної Європи в 

ході такої боротьби перейшла до певної приватизації релігійної ідентичності. Тривалий час 

«імперське» православ’я Східної Європи утримувало в одних руках державне, церковне та 

національне, що проявляється у таких явищах як, патерналізм, низька громадянська активність, 

громадянська депривація
12

 тощо. І хоча за сучасних умов демократизації світу церква все 

частіше наголошує на своєму відокремленні від держави, її роль у політичній та дипломатичній 

діяльності, особливо у суспільствах перехідного типу, не можна недооцінювати. 

Окремим напрямком досліджень в рамках зазначеної тематики залишається питання 

вивчення взаємозв’язку між конфесійною ідентичністю та рівнем громадянсько-політичної 

активності, що і стане предметом дослідження в подальших публікаціях. 
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РОЛЬ САКРАЛЬНОГО НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 

 

У статті розглядається проблема сакрального як одна з найважливіших світоглядних 

проблем сучасної філософії та науки. Зауважимо, що з початку XX століття «сакральне» 

виходить за межі суто релігійного, богословського дискурсу і постає як найважливіша 

категорія, яка використовується у багатьох гуманітарних науках. 

Ключові слова: філософія науки, «сакральне», «святе», «культ», «релігійне». 

 

Постановка проблеми. Найважливішу роль у формуванні філософського, естетичного й 

культурологічного дискурсу відіграють категорії, які мають універсальний характер і 

використовуються у багатьох гуманітарних науках, те, що В.Стьопін визначає як 

універсалії культури. Ці категорії не можуть бути зведені ані до понять, що 

використовуються будь-якою конкретною наукою, ані навіть до філософських категорій, 
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завдяки яким здійснюється раціонально-теоретичне освоєння дійсності. Більш того, вони 

містять у собі не тільки аспект науково-раціонального знання, але й аспект знання, що має 

позанауковий, здебільшого ірраціональний характер. Таке знання отримується завдяки 

релігійному одкровенню, безпосередньо в актах релігійної віри, у процесі літературно-

художньої творчості, в ірраціоналістичній філософії тощо. Прикладом таких універсальних 

категорій є життя, воля, людина, особистість. Вони активно використовуються у 

посткласичній філософії як найважливіші, такі, що притаманні гуманітарному знанню. 

Скидання з рахунків філософської та естетичної проблематики питань, що постають у 

зв’язку з використанням подібних категорій, погрожує збідненню самого предмета 

філософського дискурсу, примітивізації підходу до наявних реалій «життєвого світу», до 

поверховості суджень з важливих світоглядних проблем. 

Актуальність аналізу проблеми сакрального визначається її включеністю в сферу 

найважливіших світоглядних проблем сучасної філософії науки, передусім філософії 

гуманітарних наук, але не тільки їх. Вже з початку XX століття «сакральне» виходить за 

межі суто релігійного, богословського дискурсу й постає як найважливіша категорія, що 

використовується у багатьох гуманітарних науках. Поряд з терміном «сакральне» в 

літературі використовуються також багато в чому схожі з ним, але нетотожні терміни – 

«священне», «святе», «культ», «релігійне». Раніше такі категорії використовувалися тільки 

в межах богослов’я й релігійної філософії. У сучасній думці вони використовуються 

набагато ширше і не завжди пов’язані з суто релігійним дискурсом. Прикладами 

використання цих термінів у контексті, не пов’язаному з суто релігійними відношеннями, є 

широке використання терміна «культ особистості» в політології та політиці; епітет 

«культовий», який часто використовується по відношенню до письменників, художників, 

кінорежисерів; використання означених термінів у назвах картин та кінофільмів. Все це 

свідчить про те, що сакральне має безпосереднє відношення не тільки до релігії, а й до 

самих різних форм діяльності людини, до мистецтва й естетики взагалі, а не тільки до 

релігійного мистецтва й релігійної естетики. Щодо процесу пізнання сакрального, то з 

цього приводу існують три позиції. Перша позиція відходить від того, що релігійній 

ментальності властиве глибоке переконання в «невимовності» справжньої суті сакрального. 

Це переконання засноване на релігійному досвіді і визнанні існування трансцендентного. 

Про потойбічну реальність неможливо говорити звичайними словами. Вона не може бути 

адекватно виражена засобами мистецтва. Таке переконання виявляється в забороні 

зображень Бога та всіх живих істот в іудаїзмі та ісламі; в іконоборстві; в уявленні, що 

сакральне може бути пізнано мовчанням в православному ісихазмі; в забороні перекладати 

літургію іншими мовами крім давньоєврейської, грецької та латинської в західному 

християнстві. З суто релігійного погляду наукове пізнання сакрального наштовхується на 

низку нездоланних перешкод. Одна з них полягає насамперед у тому, що сакральність, 

«містичність» не піддається кількісному виміру. Говорити про рівень чи ступінь сакральності 

можна лише умовно, причому, щоб виразити те, що приховано в понятті «сакральне», потрібно 

знайти адекватний рівень мови. Виникає «порочне» коло – судження про «сакральне» повинне 

бути висловлене «сакральною» мовою, хоча сакральне з релігійного погляду в своїй основі 

незмірне, а отже, і невимовне. Тому «сказане» не може адекватно виразити сакральне, воно 

може лише натякнути на нього. Отже, багатомірність і поліморфність сакрального не дає 

можливості адекватного вираження на раціональному рівні. 

Друга позиція полягає в тому, що існують різні засоби «перекладу» сакрального мовою 

існуючої реальності, і тому сакральне може бути пізнане засобами мови та мистецтва. Така 

позиція щодо сакрального здійснюється в християнському, перш за все православному, 

іконописі або в досконалих, з естетичної точки зору, образах на картинах художників епохи 

Відродження. Для вираження сакрального в релігійному мистецтві прийнято користуватися 

алегоріями і символами – вербальними, музичними, графічними та ін. Отже, релігійна 

естетика виходить з прагнення передати складну гамму вражень від спілкування з 

сакральним. Естетична дія сакрального полягає в тому, що обдаровані в релігійному і 
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художньому відношенні люди прагнуть до вдосконалення форм виразу думок і почуттів, до 

їх ускладнення, що значною мірою збагачує мову і зміст культури. 

Третя позиція полягає в тому, що сакральне може бути пізнане і науковими методами. 

Тобто проблема сакрального є науковою проблемою. Якщо розглядати проблему 

сакрального винятково на рівні почуттів і образів, тобто в просторі суб’єктивної реальності, 

то вона перестане бути науковою проблемою. Отже, сакральне може бути розглянуто як 

об’єктивна реальність через раціональні поняття та категорії. Саме завдяки цьому 

сакральне може бути освоєно не тільки в релігійному й художньому сенсі, але й стане 

доступним для наукового аналізу. 

Об’єктом нашого дослідження є значення сакрального в науці. 

Предметом нашого аналізу є смислові виміри сакрального в методологічних пошуках 

філософії науки. До уваги береться передусім людиномірний контекст наукового знання в 

тих його проявах, що стосуються впливу релігійних факторів на це пізнання, особливо в 

постнекласичній раціональності. 

Ступінь дослідження проблеми. У західноєвропейській філософсько-естетичній думці було 

досягнуто істотних успіхів щодо введення категорії сакрального в естетичний та 

культурологічний дискурс. Сакральне як самостійна проблема розглядається істориками та 

філософами релігії (М.Еліаде, Ж.Батай, Р.Жірар), представниками феноменології релігії (Р.Отто, 

Г. ван дер Леув), мистецтвознавцями (Т.Буркгардт), представниками окремих філософських 

напрямків, зокрема феноменології (М.Шелер), неокантіанства (В.Віндельбанд, Е.Кассірер), 

неотомізму (Е.Жильсон, Ж.Марітен), психоаналізу (К.Г.Юнг, Е.Фром), діалектичної теології 

(П.Тілліх), теоретиками психоделічного напряму (Г.Хенкок, О.Хакслі), мислителями-

традиціоналістами (Р.Генон, Ю.Евола). Виникнувши у рамках богослов’я, категорія сакрального 

завдяки зусиллям західноєвропейських мислителів знаходить своє місце в багатьох галузях 

гуманітарного знання, стає однією з ключових категорій гуманітарного знання. 

Мета дослідження – прослідкувати способи реалізації релігійних принципів у царині 

пізнання взагалі, не лише наукового пізнання, взявши за основу історичні, соціокультурні 

засади сакрального, а й його етимологічні особливості. 

До основних завдань роботи відноситься наступне: 

1. Дослідити сакральне як світоглядну проблему сучссної філософії та науки. 

2. Визначити, в яких дискурсах та в яких формах використовується поняття 

«сакральне». 

Виклад основного матеріалу. Проблема дефініції сакрального дуже важка для сучасної 

науки, оскільки сакральне по-різному сприймається релігійними та нерелігійними людьми. 

Видатний дослідник цієї проблеми М.Еліаде підкреслює, що відмінністю сакрального є те, 

що свідомістю воно виділяється як щось інше, «як абсолютно окреме й цілком відмінне, не 

схоже ні на людське, ні на космічне» [10, с.16]. Відособленість сакрального від профанного 

світу полягає в його стабільності і свободі від мінливостей земного буття.  

В язичницьких віруваннях уявлення про сакральне були пов’язані з діями сил природи. 

Сакральним був сам космічний простір. Космос в усій його повноті постає в язичницькій 

свідомості як ієрофанія, тобто прояв священної реальності. Священним каменям або деревам 

поклонялися тому, що вони й були такими ієрофаніями. У релігіях авраамічного монотеїзму 

сакральне постає як маніфестація невидимого й надлюдського Абсолюту, божественного. 

Отже, сакральне має різні форми, пов’язані з різними сакральними об’єктами. 

Термін «сакральне» і подібні до нього «священне», «святе», «культ» широко 

використовуються у релігієзнавстві, естетиці, етиці та культурології. Таке широке 

використання терміна «сакральне» у гуманітарних науках свідчить про те, що, починаючи з 

кінця ХІХ – початку ХХ століття настав новий етап в розумінні й інтерпретації цієї 

категорії, виявленні в ній нових змістів. Головна відмітна риса цього етапу, що відрізняє 

його від попереднього полягає саме в тому, що сакральне використовується не тільки в суто 

релігійно-богословському сенсі, але й осмислюється за допомогою наукових методів. 
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Існують три основних періоди осмислення сакрального в контексті європейської думки: 

1) сакральним визнається тільки те, що є благом, прекрасно та істинно відповідно до 

античного ідеалу калокагатії (Античність); 2) сакральне – це те, що суттєво пов’язане з 

релігією, з її авторитетом, з Богом (монотеїстичні релігії, зокрема християнське 

світобачення Середньовіччя); 3) сакральне пов’язане як з розумом людини, так і з 

авторитетом релігії (починаючи з епохи Ренесансу і закінчуючи німецькою класикою з її 

уявленнями про чистий розум та абсолютний дух); 4) сакральне виходить за межі суто 

релігійного світосприйняття (посткласична філософія). 

Важливим для розкриття проблеми сакрального є визначення етимології цього слова. 

Слово «сакральне» має індоєвропейський корінь sak-, що виражає найбільш інтенсивну 

присутність у своїй найбільш повній формі. Під сакральним у давніх аріїв розумілася 

відповідність космосу, фундаментальна структура речей, наявна реальність. Це та 

реальність, на основі якої жерці ведичної релігії прагнули побудувати суспільство. З давніх 

часів в індоєвропейському мисленні сакральне було тією основою, на якій існує будь-яка 

реальність. Для первісних та стародавніх суспільств сакральне становить собою уособлення 

могутності. Воно означає одночасно реальність, сталість, ефективність. 

В латинській мові виникло поняття sacrum – священна річ, дія. Цей термін з’явився ще в 

язичницькі часи. У свою чергу, слово sacrum сходить до латинського слова sacer, яке за часів 

римського язичництва означало «присвячене богам», «священне». В глибокій старовині sacer 

мало негативний сенс. Воно розумілося як «заборонене», «прокляте», «мерзотне». Тобто ще в 

язичницькі часи сакральне мало два протилежних за сенсом тлумачення. 

Амбівалентний сенс розуміння слова «сакральне» в Стародавньому Римі свідчить про 

різні часові пласти в плані визначення сакрального. На ранньому етапі історії сакральне 

трактувалося переважно в негативному сенсі. Воно було перш за все пов’язане з емоціями 

страху і огиди. На пізнішому етапі історії акцент робиться на трактуванні сакрального в 

позитивному сенсі. Сакральне розглядається як священне, чисте, присвячене богам. 

Поняття sacrum, трансформувавшись, перейшло в християнську релігійну парадигму. 

В християнському світобаченні воно характеризує церковні таїнства, об’єкти релігійного 

поклоніння, речі, які належать до релігійного культу, а також усе те, що згідно з ученням 

церкви наділене Божою благодаттю. В християнстві воно трактується як святе. Звідси 

виникає ще одне слово, яким позначається сакральне в християнській релігії. Це слово 

sanctus. Саме ним позначається в латинській мові святий дух – spiritus sanctus. 

Аналоги латинських слів sacer і аsacrum існують і в інших мовах. Це староєврейське – 

gadosh, пов’язане із значенням відокремленості, недоторканності, слов’янське svet-, що сходить 

до індоєвропейського k’wen-, яке має значення «збільшуватися», «набухати». На основі аналізу 

численних лінгвістичних свідчень російський дослідник В. Топоров дійшов висновку, що 

походження слова «святе» пов’язане з праслов’янським коренем svet, який вживався в значенні 

«збільшуватися, набухати». Отже, в язичницькій традиції давньої Русі сакральне 

застосовувалося в розумінні «росту, надлишку, родючості». Наступний етап у розумінні 

сакрального почався після хрещення Русі у 988 р. Нове уявлення про сакральне було вже 

пов’язане з християнським світобаченням. Отже, в Русі виник новий християнський тип 

святості, який мав винятково духовний характер. Сакральне розумілося як «надлюдське, 

благодатний стан, коли відбувається зростання в дух, творчість у дусі» [8, с.7-9]. 

У словнику В. Даля слово «святий» трактується в християнському сенсі так: «Духовно й 

морально непорочний, чистий, зроблений; усе, що стосується Божества, істини, віри; 

предмет найвищого шанування, поклоніння нашого; духовний, божественний, небесний» 

[1, с.161]. На сторінках цього словника можна чітко уловити суттєву різницю між 

язичницькими та християнськими уявленнями про сакральне. Язичницька сакральність 

виражалася насамперед в обожнюванні сил природи. Сакральне визначалося передусім у 

матеріальному зростанні, «плодоносності», достатку. Це була сакральність землі й усього, 

що на ній росте; сакральність творчих сил сонця, дощу, вітру й інших стихій.  
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Сонце в язичництві сприймалось як сакральна жива істота. Такі уявлення про сонце 

існують у міфах індоаріїв, єгиптян, греків, кельтів, германців, слов’янських народів. Між 

сонячним світлом, з одного боку, і святістю, з іншого боку, існує глибокий зв’язок. У 

християнській теології Ісус часто іменується непереможним сонцем – sol invictus. Святі у 

християнському сакральному мистецтві завжди зображуються з німбами – символами 

сонячного диску. Все це свідчить не тільки про релігійний, але й про естетичний сенс 

сакрального як у язичницьких народів, так і у представників монотеїстичних релігій. 

Сакральне як сонце, світло певним чином переживається й знаходить своє відображення 

у мистецтві й літературі різних народів.  

Під сакральним розуміють чудесне, надприродне, непідвладне людині. Хоч у свідомості 

сучасної людини таких речей залишилось мало, але вони все ще існують. Передусім це 

смерть – кінець часу. Тому той, хто здатен контролювати час нашого життя, скорочувати 

його або збільшувати, стає богом, інколи добрим і розумним, інколи брутальним. 

Те саме стосується й простору, яким розпоряджається Бог. Отже, простір та час з 

релігійних позицій розглядаються як прояви сакрального. Сакральними є не тільки 

природні, але й соціальні сили, зокрема правителі, вожді – всі ті, хто мають владу. 

Розглянувши етимологію терміна «сакральне», ми вважаємо доцільним визначити 

поняття «сакральне», «священне» і «релігійне» та встановити співвідношення між ними. 

З цього приводу у науці йде дискусія. Деякі автори, наприклад, Р. Отто, вважають, що 

поняття «сакральне» та «священне» є синонімами і завжди пов’язані з «релігійним» [5]. 

Подібна точка зору належить теологам та релігійним діячам. Висновки інших авторів, 

зокрема М. Еліаде, українського дослідника В.В. Токмана, не завжди пов’язують 

«сакральне» та «священне» з релігійною сферою. На думку представників цього напрямку, 

крім релігійних типів сакрального існує окремий соціогенотеїстичний тип сакрального, 

який не пов’язаний з будь-якою релігією [7]. Оригінальну думку щодо сакрального в 

мистецтві, зокрема в театрі, висловлює український дослідник сакрального театру О. 

Клековкін: «Сакральне – це лише умовність, домовленість між творцем видовища та його 

споживачем, так само як профанне – лише теоретично можливий недосяжний ідеал 

абсолютної незалежності від сакрального міфу» [2, с.75]. 

У сучасній естетичній науці поняття сакрального розглядається перш за все в 

аксіологічному аспекті. Сакральне пов’язане з загальною системою цінностей, яка існує в 

межах тієї чи тієї культури. Поряд з аксіологічним смислом сакральне використовується 

також в онтологічному смислі як основа буття. В онтологічному сенсі сакральне пов’язано 

з проблемою Абсолюту, яка є важливою філософською проблемою протягом всієї 

класичної філософії – від уявлень Афінської школи про філософського бога до уявлень про 

абсолютний дух Г. Гегеля. 

Потрібно розрізняти поняття «сакральне», «священне», «святе» та «релігійне». Іноді в 

літературі вони використовуються як синоніми, але в деяких аспектах та випадках 

сакральне та святе можуть бути за змістом навіть протилежні одне одному. 

Сакральне, на наш погляд, є більш широким поняттям, ніж «святе» та «релігійне». Воно 

стосується не тільки релігій, але й ціннісних спонук буденної свідомості. 

Священне також має відношення як до релігійної, так і до буденної свідомості. Отже, 

«сакральне» та «священне» частіше виступають як синоніми. На відміну від понять 

«сакрального» та «священного», поняття «святе» може використовуватися тільки у 

відношенні до монотеїстичних релігій. В історичному контексті – у процесі переходу від 

«релігії закону» до «релігії спасіння» – сакральне інтерпретується як «святе», набуваючи 

чітких етичних характеристик [9, с.562]. 

Категорії «сакральне» та «святе» використовуються для того, щоб показати: 1) вищий 

ступінь онтологічної досконалості, що започатковує надприродну єдність могутності, 

праведності і краси; 2) здатність божественного начала справляти очисний перетворювальний 

вплив на навколишнє буття; 3) властивість скінченної істоти (людини) внаслідок самозречення 

набувати провідних якостей – зазначеного надприродного впливу [9, с.573]. За релігійними 
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уявленнями, сакральність або святість постають передусім як атрибут Бога. У християнстві 

«святе» виявляється як цілісна характеристики людини, яка досягла «обожнення». 

Термінологічний ряд «священне-святе-сакральне» в аспекті смислового наповнення його 

складових спроможний відзначатися сумісністю та синонімією останніх. Терміни 

«священне», «сакральне», «святе» використовуються переважно як означення і стилістично 

пов’язані з визначеними іменниковими формами («священна книга», «свята людина», 

«сакральний комплекс»), дещо відрізняючись семантичними нюансами, а в другому – вони, 

як загальні поняття, однаковою мірою стосуються сфери святості у всій її повноті, а тому 

немає сенсу проводити між ними смислову межу. 

Співвідношення понять «сакральне», «священне», «святе» та «релігійне» може бути 

представлене як вертикальна конструкція, в основі якої як фундамент знаходиться 

сакральне. Як відзначає В.Суханцева, сакральне – «це атрибутивно властиве людині 

відчуття внутрішньої опірності буття, з допомогою якої в хаотичній спонтанності 

повсякденності виникають екзистенціальні ділянки стійкості: людина отримує можливість 

зупинити себе в потоці, причому може зробити це навіть інтуїтивно і підсвідомо» [9], [6]. 

При цьому сам феномен виникнення сакрального безпосередньо пов’язаний з базовими 

екзистенціалами – жахом, відчаєм, горем, радістю. Звідси, як і фундаментальні 

екзистенціали, сакральне виступає у вигляді людського апріорі, властивого буттю на всіх 

рівнях його прояву. В.Суханцева саме цим пояснює «вражаючу стійкість ритуальної сторони 

соціального життя в самих різних і розділених в часі і просторі цивілізаціях» [6, с.8]. При всій 

різниці між релігійними, етичними і естетичними нормами, завжди існує обряд оплакування і 

проводжання, свята з нагоди появи новонародженого, обряди ініціації та шлюбу і багато що 

інше, що так і не змогла знищити сучасна десакралізована цивілізація. 

Що стосується співвідношення сакрального та релігійного, то у релігійній картині світу 

сакральне завжди виконує роль структуротворчого начала: відповідно до уявлень про 

сакральне формуються інші фрагменти картини світу і складається їх ієрархія. 

Найголовнішою умовою існування сакрального є віра – некритичне ставлення до чуда – 

неймовірні події, можливість яких не лише не підтверджується, а й суперечить досвіду. 

Німецький теолог Р.Отто в роботі «Священне. Про ірраціональне в ідеї божественного та 

його відношенні до раціонального» [3] вказував, що для релігійної свідомості сакральне по 

відношенню до повсякденного є абсолютно «Інше». У релігійній культурі сакральне не 

просто інша реальність. Сакральна реальність – це реальність абсолютна, вічна і по 

відношенню до тлінного світу – первинна. Інакше кажучи, сакральне мислиться 

субстанцією буття, воно має перш за все онтологічний вимір. Для цієї субстанції характерні 

такі атрибути, як розумність, нематеріальність, духовність, могутність. У розвинених 

національно-державних та світових релігіях до них додається самодостатність. 

Сакральне біполярне за своєю природою. За словами Р.Отто, воно є misterium tremendens 

et fascinans («таємниця жахлива і чаруюча»). 

За концепцією Р.Отто, існують декілька основних моментів прояву сакрального. 

Згідно з концепцією протестантського теолога, вони являють собою психологічні стани, 

які охоплюють релігійну свідомість при зустрічі з нумінозним: 1) відчуття тварності 

(creature feeling); 2) містичний жах (misterium tremendum); 3) захопленість (fascinans). У 

свою чергу відчуття містичного жаху поділяється на декілька ступенів: власне жаху 

(tremendum), величі (majestas), божественної енергії (energicum), таємниці (mysterium). 

Для того, щоб з’ясувати, що таке сакральне, слід поставити питання, що йому 

протистоїть. Відповідь на це питання може бути такою: 1) сакральному протистоїть 

профанне, буденне; 2) сакральному протистоїть не стільки буденне, скільки марнотратство 

людиною свого часу; 3) сакральному протистоїть «інфернальне», святотатство, злочин та 

подібне до цього; 4) сакральне та буденне не завжди протистоять одне одному. 

Головною особливістю релігійної свідомості, за словами М.Еліаде, є розділення світу на 

сакральну і профанну сфери, які протиставляються одна одній. Це розділення притаманне 

свідомості кожної релігійної людини. Про розподіл сфер сакрального та профанного 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

256 

говорить й український дослідник М. Попович. Він відзначає, що за часів Київської Русі 

існувало два різновиди норм: «До порушення одних має відношення суд як державна 

інстанція, інші, які стосуються моралі (сімейного побуту), контролюються церквою, 

внаслідок чого відбувається роз’єднання буття на сакральну і світську сфери, 

підпорядковані відповідно духовній і світській владі» [4, с.155]. 

Сакральне для релігійної свідомості є єдино реальним, тоді як профанне, пов’язане з 

повсякденністю, є лише відображеною реальністю. В усіх релігійних уявленнях подібне 

співвідношення між полюсами сакрального й профанного існує. Профанне в релігійному 

розумінні завжди однополярне й принципово відрізняється від сакрального начала. 

Протиставлення малозмістовного дозвілля «буднів», профанного, наповненому значним 

змістом «сакральному» як святому, характерно для більшості релігій. Протиріччя, що 

існують між сакральним і профанним, є однією з глобальних суперечностей, які визначають 

спрямованість розвитку історії та культури. Розгортання коду сакрального можна уявити у 

вигляді синусоїди, що відображає процес «буття» сакрального, виділяючи його найвищий 

підйом і поступове затухання, перехід домінанти духовної культури від сакральних 

цінностей до профанних. 

Сакральне й профанне становлять собою полюси, на яких утримується глобальний зміст 

існування людства. 

Для первісних та стародавніх суспільств опозиція «сакральне – профанне» часто 

уявляється як протилежність реального та ірреального, або псевдореального. У різних 

язичницьких віруваннях уявлення про сакральне були пов’язані з діями сил природи. 

Сакральний предмет перетворювався у свідомості первісної людини на щось інше, не 

перестаючи при цьому бути самим собою. Для людей, які володіли релігійним досвідом, 

уся природа сприймалась як середовище сакрального. Космос в усій його повноті поставав 

як ієрофанія, тобто прояв священної реальності. 

Як відзначає український дослідник сакрального театру О. Клековкін, крізь протиставлення 

сакрального та профанного «мусимо сприймати і сакральну територію як знакову, а територію 

профанну – як практичну, ненавантажену знаками, що дає підстави й для того, щоб розрізняти не 

сакральне і профанне, а території, підпорядковані різним sacrum’ам» [2, с.75]. 

Іншу позицію щодо протиставлення сакральному підкреслює німецький соціолог М. Вебер 

у своїй праці «Аскетичний протестантизм і капіталістичний дух». Він стверджує, що в 

протестантській етиці сакральному протистоїть не стільки повсякденна праця, скільки 

марнотратство часу. 

Ще один погляд свідчить, що головну противагу cакральному слід вважати не в 

«звичайному», «буденному», «профанному», а в «інфернальному». «Інфернальне» якоюсь 

мірою має риси, східні з сакральним. Це сакральне з позначкою мінус. «Інфернальне» 

сприймається як ворожий сакральному злочин, як замах на святе, адже «грішник, як і 

злочинець, – істоти сакральні» [12, с.63]. Таким чином, головне протистояння сакральному 

може йти тільки з боку «інфернального», а не «профанного», буденного. Найяскравіше цю 

позицію висвітлюють дуалістичні релігії, зокрема зороастризм та маніхейство. Для них 

характерне уявлення про два полюси сакрального, про двох співтворців світу. Як один з 

полюсів сакральне припускає божественне, священне, як інший – інфернальне. Зіставлення 

двох начал (творчого й руйнівного) існує також в індуїстській політеїстичній релігії. Бог 

Вішну як бог-охоронець світу протиставляється богу Шиві, що виконує роль руйнівника. 

Інша позиція відносно проблеми протистояння сакрального та інфернального існує в 

монотеїстичних релігіях, зокрема в християнстві. У християнстві існує уявлення про 

Абсолютне добро, яке втілює єдиний Бог. Cакральне у християнстві є саме «святе». 

Інфернальне не має поряд з ним рівного статусу. 

Ще одна позиція по-іншому розглядає проблему співвідношення сакрального та буденного. 

Якщо в релігійному сенсі вони протистоять одне одному, в екзистенційному плані сакральне та 

буденне можуть бути глибоко пов’язані одне з одним. Як відзначає В. Суханцева: «Сакральне 

виступає не тільки як доленосні обставини, що вторгаються в повсякденність. Сакральними 
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стають речі, що пронизані теплотою відчуття, зокрема – це речі, які залишилися від власників, 

що вже пішли з цього світу» [6, с.7-8]. Зазначене співвідношення повністю стосується 

нерелігійного за своєю природою, соціогенотеїстичного типу сакрального. 

Як вже було сказано раніше, з релігійної точки зору сакральне існує як противага 

профанному. Воно є основою для існування постійної напруги між протилежними 

поняттями, такими, наприклад, як чисте й нечисте. Проблема чистого й нечистого, світлого 

й темного та інших протилежностей торкається у своїй основі проблеми сакрального. Як 

підкреслює літературний критик М.Епштейн: «Чистота в надприродному й надкультурному 

релігійному сенсі докорінно відрізняється від попередніх видів чистоти – тим, що джерело 

нечистого виявляється тут не зовні, а в собі, у самій глибині душевного й духовного 

самозвеличення – як первородний гріх, відпадання від божества, початкова схильність до 

пристрастей, рабська прихильність до краси природи та ідолів суспільства» [11, с.79]. 

М.Епштейн розглядає причину виникнення уявлень про сакральне у своєрідному 

інстинкті самоочищення: «Інстинкт самоочищення, що виник у надрах тваринної природи, 

веде її за межі природи, через усі сфери культурного самоствердження людини до таємниці 

священного, до недоторканної чистоти божества» [11, с.79]. 

В основі релігійної чистоти лежать численні табу, що стосуються заборони торкатися до 

всього брудного, низького, заразливого, що загрожувало фізичному існуванню роду. Як вже 

було сказано раніше, на первісних етапах історії людства сакральне асоціювалося з брудним, 

мерзотним, нечистим, тим, до чого не слід торкатися. Але на наступних стадіях розвитку зміст 

сакрального суттєво змінився. В якийсь момент сенс табу суттєво змінився: людина відчувала, 

що дотик до чогось може поганити не тільки її саму – вона сама може когось поганити. 

Людина усвідомлює, що не тільки її оточує брудніше за неї, вона сама може бути бруднішою за 

щось; і це «щось», до чого не можна торкатися, не є побоюванням забруднитися, а є 

побоюванням забруднити. З цього, на думку М. Ейштейна, виникає уявлення про священне. 

З вищесказаного можна зробити наступні висновки. Вже в стародавніх культурах до 

розуміння сакрального в онтологічному сенсі додається сприйняття сакрального як цінності 

естетичної та етичної. Таке сприйняття сакрального характерне для класичної 

давньогрецької філософії. Античний ідеал калокагатії поєднує розум, добро та красу. 

Утвердження сакрального як досконалої краси та правди має глибокий естетичний зміст. 

В той же час, на відміну від давньогрецького ідеалу калокагатії, краса в деяких 

стародавніх культурах Старого Сходу не є обов’язковою ознакою сакрального. 

Сакральне у релігійному сенсі відіграє роль посередника між людиною й богами. У 

сакральному примиряються деякі протилежності й зв’язуються полюси, що протистоять за 

своєю природою одне одному. Прикладом цього є релігійне єднання людей, поєднання 

людей з Богом у святості. З християнського погляду, святість є тим, що може поєднувати 

елліна та іудея, чоловіка та жінку, раба та свобідного. Всі вони, незважаючи на існуючі між 

ними протилежності, можуть бути прилучені до святості. 

Сакральне розгортається в свідомості певної людини та в історії народу як певний код, 

що утримує в собі вищу суть існування. З релігійного погляду, цей вищий зміст не 

породжується самою людиною, бо він має об’єктивну реальність. Людина може знайти 

його для себе завдяки релігійному досвіду. Як відзначає В.Топоров, ставлення до 

сакрального, починаючи з давньоруської традиції, виявлялося насамперед у тому, що: 1) 

«усе в принципі повинне бути сакралізоване, освячене й тим самим вирване з-під влади 

злого начала…»; 2) існує єдина й універсальна мета («надмета»), найзаповітніше бажання і 

найглибша мрія й надія – святе царство (святість, святий стан, святе життя) на землі й для 

людини; 3) сильним й актуальним є сподівання того, що цей святий стан може бути 

гранично наближений у просторі й часі. 

Сакральне – це багатовимірне й поліморфне, системне й цілісне явище. У релігійній 

духовності, а отже, і в релігійній естетиці, уявлення про сакральне передається за 

допомогою священних образів і священного слова – Логосу. Сакральне було виміром 

існування стародавньої людини. Воно лежало в основі всієї традиційної культури. Сьогодні, 
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завдяки процесу десакралізації, воно стало скоріше предметом критичної спекуляції, аніж 

аналізу та дослідження. Людина, яка не вірить у Бога, зазнає значного впливу з боку 

буденного життя. Вона може бути одержимою «золотим тільцем», владою, злочином і 

навіть бажанням самогубства. На її свідомість мають великий вплив держава та закон. 

Оскільки вона не є вільною від своїх звичок, її поведінка також підпорядковується певному 

ритуалу, яким керує велика кількість цінностей сумнівного змісту. 
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Oksana Samborska 

The role of the sacred in everyday and scientific knowledge 

 

In the article the analysis of problem is examined sacred as one of major world view problems of 

modern philosophy and science. From the beginning of XX age «sacred» goes out outside especially 

religious, theological disсourse and appears as a major category which is used in many humanities. 

Keywords: science philosophy, «sacred», «sainted», «cult», «religious». 

 

Оксана Самборская 

Роль сакрального в научном и обыденном познании 

 

В статье проанализирована проблема сакрального как ключевая проблема современной 

философии и науки. Проблема рассматривается в разных ее аспектах – тех, которые 

касаются обыденного познания и тех, которые соотносимы со сферой методологии 

научного познания. Подчеркивается, что с начала ХХ века сакральное вышло за пределы 

сугубо религиозных значений, теологического дискурса и оформилось как ключевая 

категория, использующаяся в различных гуманитарных дисциплинах, что и обусловливает 

особый интерес к сакральному со стороны современной методологии. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВРЯДУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ:  

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

У статті зазначається, що вища освіта є тим важелем, котрий здатен ефективно та 

продуктивно впливати на національну економіку, за умови належної організації та 

відповідної якості. Висновується, що управління вищою освітою сьогодні постає як 

визначна проблема не лише для політиків, соціологів, економістів, менеджерів, але й для 

філософів, котрі спроможні змалювати перспективу подальших змін. 

Ключові слова: глобалізація, вища освіта, університет, університетська освіта, реформа, 

врядування.  

 

Постановка проблеми та її актуальність. Світова економічна криза спричинила 

значний розлад у системах господарств багатьох країн і, очевидно, що її наслідки можуть 

бути довготривалими та стійкими. Подолання цих наслідків залежить від багатьох факторів, 

зрозуміло, що не останнє місце в цьому списку займає вища освіта, котра в будь-якій 

державі є квінтесенцією інтелектуального потенціалу нації. В Україні вища освіта, так само 

як і врядування пов’язане з нею, має свої традиції на які вплинули як соціалістичне 

правління епохи СРСР так і демократичний устрій періоду незалежності. Теперішня 

ситуація, в котрій опинилась вища освіта, вимагає нових підходів до її врядування, огляд 

котрих здійснюється в цій статті. 

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми. Світова література 

пов’язана з врядуванням є досить широкою і добре опрацьованою, серед найбільш цікавих 

науковців можна згадати наступні імена: Б.Салтер, Т.Таппер, Д.Бревер, М.Вайра, 

Е.Джонстон, Д.Кеннеді, К.Мок, Г. Ламбрайт та ін. Серед дослідників сучасної української 

освіти, дослідження котрих пов’язані з проблемами врядування слід виокремити 

В.П.Андрущенка, В.Л.Савельєва, В.Г.Кременя, В.П. Солових та ін. Водночас, в контексті 

світової економічної кризи, більш прискіпливого розгляду потребують питання 

імплементації сучасних світових методів врядування в український соціум. 

Мета статті полягає у визначенні сучасних тенденцій врядування, що є актуальними для 

української вищої освіти. Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких завдань: 

з’ясування обставин в яких функціонує вища освіта та характерних особливостей 

врядування, пов’язаного з нею, крім того важливо окреслити коло заходів, що стосуються 

врядування в контексті світової економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний дослідник М.Вайра акцентує увагу на тому, що 

дискурс глобалізації впливає на вищу освіту в своїх багатьох аспектах, таких як проведення 

політики (policy), врядування, організація та академічна робота [20, c. 484]. Вища освіта 

проходить процес глибокої інституційної зміни, що включає деінституціоналізацію вже 

існуючої вкоріненої політики (policy) та ціннісних форм, разом з паралельною 

інституціоналізацією нових [20, c. 485]. 

Мета – міф глобалізації може бути усвідомлений, як зібрання наступних складових. Перше – 

мінімальне втручання держави, яке виявляється в процесі збільшення децентралізації та 

дебюрократизації, скорочення соц.забезпечення, урізання державних витрат та фінансування, 

зменшення регуляторної ролі та тренд до контролю основаного на оцінці діяльності і 

результатів. Друге – економізація, маркетизація, що пов’язана з пост-фордистським режимом, 

комодифікацією – виражає відносини з клієнтом чи постачальником, з етикою бізнесу майже у 

всіх сферах діяльності, з високою пластичністю, інноваціями та якістю в виробництві, 
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продуктах і праці відповідній до попиту споживачів. Третє – суспільство знань – виробництво 

знань та функціонування інформації в конкурентних цілях [20, c. 488]. 

Національні відповіді на економічну кризу, що розпочалася в 2008 році, мають 

радикально різні напрямки – від збільшення інвестицій на вищу освіту через програми 

стимулювання, до певного зменшення витрат. Остаточний вплив цих різних політичних 

підходів на даному етапі важко визначити [9, c. 43]. Очевидно, що останніми роками 

державні бюджети опиналися в ситуації значного тиску, і сектор вищої освіти знаходиться, 

та буде продовжувати знаходитися, під впливом цієї нової економічної реальності, так 

само, як всі інші зони державної відповідальності. Та оскільки сектор вищої освіти може 

допомогти суспільствам адаптуватися до нової та мінливої економічної ситуації, для кожної 

країни існують певні політичні вибори пов’язані з інвестуванням у вищу освіту [9, c. 43-44]. 

Беручи до уваги невизначеність національних органів врядування відносно питань 

фінансування вищої освіти, в межах даної статті, ми поділяємо думку групи американських 

дослідників відносно того, що освітні ресурси систематично пов’язані з досягненнями 

студентів і такі зв’язки є достатньо значущими, щоб бути важливими для освіти. 

Незважаючи на певні розбіжності серед дослідників продуктивної функції освіти щодо ваги 

різноманітних освітніх ресурсів, як би там не було, присутня загальна, майже спільна, 

думка, що гроші впливають на продуктивність освіти [19, c. 379]. 

Впорядкування наявних, разом зі зменшенням використання нетипових освітніх програм та 

організація ресурсів навколо ширшого погляду на існуючу освіту видається потенційно 

важливим шляхом мислення про використання наявних ресурсів новими шляхами [19, c. 382]. 

Це означає, що на рівні із збільшення обсягів фінансування вищої освіти плідним може 

виявитися й впорядкування ринку освітніх послуг, та підвищення його ефективності 

непрямими методами. 

Економічна рецесія висвітлила важливість подальших довготермінових змін пов‘язаних з 

викликами, з котрими стикається вища освіта. Підвищення автономії університетів і 

вдосконалення їхньої системи менеджменту, разом з звітністю, є критичними для 

покращення їх відкритості для всіх потенційних студентів; це також дозволить їм 

урізноманітнити їхні джерела прибутку [15, c. 938]. 

Збільшення автономії університетів, разом з підвищенням прозорості їхньої 

інституційної діяльності безперечно є одними з найважливіших проблем пов’язаних з 

врядуванням. Майже в кожній країні формули фінансування основані на вливаннях, що 

співвідносяться з кількістю інституційної діяльності. Інституційна діяльність може бути 

спланована відповідно до кількості ресурсів (числа персоналу, його зарплатні, кількості 

зарахованих студентів, будівель, тощо) котрі використовують вищі навчальні заклади для 

освітньої діяльності [15, c. 940]. 

Проблеми пов’язані з економікою вищої освіти ще більше загострилися в кризовий 

період. За даними загальнонаціонального опитування, проведеного у 2013 р. фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, найбільшими проблемами вітчизняної 

вищої освіти українці вважають: невизнання дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі 

(42%), корумпованість викладацького складу ВНЗ (40%) та невідповідність викладання 

вимогам ринку праці (37%) [1]. Як, бачимо, дві з трьох головних проблем міцно пов’язані з 

економічними питаннями. Вирішення їх – це довготривалий процес, котрий стосується 

врядування, яке видається чи не єдиним дієвим інструментом. 

В чому ж полягає його особливість та відмінність від інших форм та видів управління? 

Management – процес управління взагалі. Government – це, по-перше, побудована на 

принципах ієрархічної субординації система органів виконавчої влади, а по-друге, діяльність 

цих органів. Governance, на відміну від менеджменту, розглядає державне управління як 

процес взаємодії великих організованих груп людей із приводу вироблення й реалізації 

управлінських рішень, тобто як політичний, а не технологічний процес. Від Government його 

відрізняє, по-перше, обов’язкова участь у процесі державного управління представників 

громадянського суспільства і бізнесу, а по-друге, орієнтація не на результат управлінської 
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діяльності, а на формування демократичного механізму вироблення й реалізації рішень на 

підставі суспільного консенсусу у принципових питаннях [2, c.117]. Отже дійсно важливим є 

те, що врядування – це створення експлуатації дієвого механізму перетворень. 

З висоти традиційного ідеалу інші гравці (крім академічної спільноти) на арені вищої 

освіти діють просто як допоміжна сторона по відношенню до основної академічної 

діяльності: політики розподіляють відповідні державні ресурси, а бюрократи керують 

«трубопроводом» через який ці ресурси потрапляють до університетів [18, c. 248]. 

Дуже часто важко передбачити наслідки для усіх сторін-учасників, включаючи внутрішні 

та зовнішні. У випадку України, внутрішні учасники будуть включати університетську 

адміністрацію, групи членів факультетів, що представляють різні департаменти та коледжі, 

дослідницький персонал, студентські організації, та обслуговуючий персонал. Зовнішніх 

учасників можна визначити як центральні органи влади, котрі також є неоднорідними. Вони 

складаються з різних політичних груп, що лобіюють свої інтереси, а також впливають на 

політику (policy) в сфері вищої освіти [17, c. 79]. 

Така неоднорідність зовнішніх сил, представлених центральною владою та внутрішніми 

організаціями університетів, пояснює чому політичні процеси в більшості випадків є 

непередбачуваними в їхніх наслідках та результатах як для реструктурування університету, 

так і для державної політики (policy) [17, c. 79]. Іншою зовнішньою силою є відкритий 

ринок, що включає ринок праці [Там само]. 

Американський дослідник українського походження А.Осіпіан, пророкує, що 

«скоординована діяльність основана на взаємодії між професіоналами, політикою та 

ринком повинна сприяти успішним реформам у сфері вищої освіти» [17, c. 83]. 

Відомо, що приватні агентства, урядові організації та академічні установи, всі 

визначають освітнє врядування різним чином. Як би там не було, в демократичному 

суспільстві, ціллю системи врядування є перенесення бажань суспільства на політику 

(policy), котра в подальшому може бути реалізованою на практиці. [5, c. 1]. 

Важливим також є те, що врядування – це високо-суперечливий концепт, що стосується 

здійснення колективного контролю для досягнення спільних цілей. Він відноситься до 

домовленостей в котрих держава, так само як і приватні актори, шукають вирішення 

соціальних проблем або створюють соціальні можливості, і суттєво дбають про інститути, в 

яких здійснюється врядування [7, c. 10]. 

Якщо бути точним, то врядування як таке, за останні два десятиліття обросло чималою 

кількістю уточнень, з’явились його більш ефективні різновиди. Одним з них є, так зване, 

«хороше врядування. Імплементація його характеристик є вкрай важливою для 

національної системи врядування, серед них: залучення громадян, прозорість, підзвітність, 

рівність та соціальна інклюзивність (гендерна, етнічна, вікова, релігійна та ін.), етична та 

чесна поведінка, справедливість (відкритість процедур та усіх процесів), здатність до 

конкуренції в глобальному середовищі, здатність до ефективної співпраці, стабільність, 

повага до правил та законів [4, c.322]. 

Дослідник із світовим ім’ям Е.Джонстон, на відміну від характеристик врядування, 

акцентує увагу на його структурі. «Інфраструктура врядування, вважає він, – це скупчення 

технологій і систем, людей, політик (policies), практики та відносин, чия взаємодія 

спрямована на підтримку діяльності пов’язаної з врядуванням. Здорова інфраструктура 

врядування дозволяє культурному різноманіттю посилити безпеку, заможність, інновації та 

соціальну згуртованість» [12, c. 122]. 

Розумна, основана на спільній участі інфраструктура врядування підлаштована під 

існуючі проблеми, зменшує штучний конфлікт все-більш активного, і розгалуженого 

населення, і підсилює – або, більш вірогідно, повертає силу – самим людям. Нова структура 

врядування може використовувати різні структури прийняття рішень: такі як передбачення 

ринків чи внутрішньоорганізаційні аукціони, щоб попереджувати майбутні потреби та 

виклики. Іншим механізмом підвищення підтримки та відповідальності політики (policies) є 
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використання людиноцентричної політики (policies), віддаючи ресурси в руки окремих 

особистостей, і провадження індивідуальних рішень, як механізму змін [12, c. 127]. 

Оскільки не існує жодної мережевої теорії провадження політики (policymaking), котра 

могла б пояснити або передбачити політичні наслідки в сучасному суспільстві, політичні 

мережі (policy networks) можуть бути зрозумілі як «конкретні системи дій» [6, c. 502]. 

Термін «політичні мережі» може бути зрозумілий як широка загальна категорія з 

великою кількістю підкатегорій. Політичні мережі – це кластери чи сукупність організацій 

з’єднаних одна з одною ресурсною залежністю, суттєвим є також те, що вони відрізняються 

від інших кластерів або комплексів розривами у структурі ресурсної залежності [6, c. 504]. 

Спільним у всіх політичних мереж є те, що існує розподіл завдань між різними акторами 

(учасниками) і встановлення розумної підпорядкованості, або координації, щоб проводити 

відповідну діяльність. Іншими словами, все що досягається за допомогою політичних 

мереж повинно бути віднесено до спільних, колективних дій [6, c. 508]. На рівні вже з 

розглянутими існуючими акторами, до подібних мереж врядування варто включити 

глобальних учасників врядування. 

Глобальні політичні (policy) процеси мають кілька вимірів за допомогою яких вони 

«глобалізують» національну політику (policy-making): з’єднані з існуючими акторами 

(учасниками), глобальні політичні (policy) процеси містять не лише національні органи з 

формування політики та представників національних спільнот, але й все більше міжнародних 

організацій, міжнародних неурядових акторів, міжнародний обмін товарами та послугами, так 

само як і глобальну спільноту або інформацію міжнародної освітньої спільноти [11, c.474]. 

Поле глобальної політики, що зароджується, містить міріади зв’язків та посилань серед 

різноманітних акторів, кожен з яких має різні можливості впливу на національну політику 

(policy) [11, c. 475]. Міжнародні організації різняться наповненням та основою політичних 

(political) пропозицій: наприклад, Міжнародна організація праці зазвичай слідує соціально-

демографічній угоді в соціальній політиці (policy), в той час як Світовий Банк часто 

пов’язаний з неоліберальною політикою (policies). В освіті, Світовий Банк поширює більш 

конкурентоспроможні та ринково-орієнтовані моделі ніж ОЕСР, чиї старання більше 

зосереджені на «вбудованому лібералізмі» (embedded liberalism). Освітня статистика, що 

видається ЮНЕСКО зазвичай менш політизована ніж та, що видаються ОЕСР та Світовим 

Банком [11, c. 477]. Навіть крім цих всесвітньо відомих організації існують і інші учасники, 

наприклад мультинаціональні корпорації, що впливають на врядування тієї чи іншої країни. 

Звертаючись до вищезазначеного, слід виокремити два полюси сучасного ефективного 

врядування, так би мовити, «верх і низ» його мережевої структури. Ними є держава та 

людина (що приймає участь в управлінні вищою освітою). 

К.Мок вказує на суттєвість зміни ролі держави: «Виникнення підприємницької 

академічної моделі не повинне бути зрозумілим просто як лише реформа вищої освіти, але 

швидше як фундаментальна зміна відносин між державою, університетським сектором і 

виробництвом та бізнесом» [16, c. 537-538]. Теорія «нового врядування» пропонує 

сучасним урядам адаптуватися до радикальних змін в їхньому середовищі шляхом 

повороту до нових форм урядування, котрі є більш «суспільно-центрованими» і 

сфокусованими на «координації та самоврядуванні» [16, c. 538]. Пошановуючи принцип 

«позитивного нон-інтервенціоналізму», уряд вбачає свою роль у посередництві, 

координації та сприянні напротивагу втручанню в ринок [16, c. 542]. 

З іншого боку, вітчизняна дослідниця І.Шавкун, спрямовує нас до глибшого розуміння 

ролі окремої особистості у процесах врядування. «Менеджмент новітньої економіки в 

епоху глобалізації може бути ефективним лише за умов наявності, передусім, мислячих по-

новому менеджерів. Архаїчні, громіздкі організаційні форми, які ще вчора здавалися 

надійними і правильними, сьогодні вже неприйнятні» [3, c.195]. 

Менеджер нового формату має чітко усвідомлювати різницю між адмініструванням і 

менеджментом. Адміністрування – це, насамперед, контроль. Основним завданням 

адміністратора є турбота про кожну дрібницю, втручання у кожну робочу операцію. На 
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відміну від цього, зусилля менеджера спрямовані на мотивування персоналу задля 

досягнення чітко окреслених цілей і на створення необхідних для цього умов. Ефективний 

менеджер завжди відіграє першорядну роль для успіху організації. Відтак, він має бути не 

просто адміністратором, а зайняти активну позицію в управлінні, зосередившись на 

підвищенні ефективності роботи свого процесу/підрозділу [3, c. 196]. 

Порівняння американської й української систем менеджмент-освіти дозволяє також 

дійти висновку, що вітчизняна менеджмент-освіта суворо підпорядкована Держстандарту, 

що обмежує ступінь маневреності університетів у задоволенні освітніх потреб суспільства, 

настільки важливих за сучасних динамічних умов життя. Очевидно, що Держстандарт має 

бути ядром класичної, високоякісної освіти фахівців, але не повинний визначати всю 

освітню активність університету [3, c.213]. І хоч визнаною є думка про неможливість 

управління університетом як економічною корпорацією, та необхідність компетентних 

управлінців є необхідною у всій мережі сучасного врядування. 

Беручи до уваги сферу компетентності, що стосується академічної спільноти нагальними 

питаннями постають проблеми фінансової автономії, а саме: розподіл державного 

фінансування, фінансова звітність, грошові позики, володіння землею та будівлями, 

фінансові внески студентів [8, c. 1]. 

Поширеним є тренд до розподілу державного фінансування блок-грантами. Блок-грантами є 

фінансові гранти які покривають певні категорії витрат, такі як викладання, поточні операційні 

витрати та дослідницька діяльність. В цьому розрізі, університети в основному відповідальні за 

внутрішній розподіл фінансування, відповідно до власних потреб, хоча існують певні 

обмеження. Натомість постатейні бюджети означають, що університети отримують їхнє 

фінансування вже розподіленим по статтях витрат або діяльності [8, c. 19]. 

Існують різноманітні заходи пов’язані з підзвітністю в використанні державного 

фінансування, такі як фінансовий аудит, індикатори діяльності, щорічні звіти, виробництво 

інформації для баз даних, публікація результатів внутрішньої оцінки та інші методи 

поширення інформації [10, c. 8]. Застосування їх до національної вищої освіти є одним з 

пріоритетних завдань врядування. 

Наряду із зростанням фінансової автономії, уряди заохочують розвиток близьких відносин 

між ВНЗ та суспільством в цілому. Заходи політики в цій сфері націлені на поширення наукових 

очікувань та нових можливостей серед ширшої аудиторії. В той самий час, пріоритетом також 

залишаються зв’язки між викладанням та дослідженнями з національною економікою і 

соціальними імперативами (включаючи специфічні регіональні потреби [10, c. 20]. 

В цьому контексті, наука та технології постають як центральні питання державної та 

іноземних політик ( policies), таке партнерство повинне буди активізованим. Частково – це 

ефективний політичний (policy) менеджмент, або врядування – передбачення, діагностика, 

вирішення великих, нових державних викликів за допомогою значного вкладу техніки [14, 

c. 6]. У світовій практиці існує чимало прикладів вдалого мережевого врядування, котре 

набагато полегшується технікою, зокрема в Англії [13]. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, варто звернути увагу на досягнення більшої 

прозорості в розумінні та усвідомленні процесів пов’язаних з сучасною структурою 

врядування в Україні. Навіть ті концепти, що є досі не імплементованими, або частково 

імплементованими, можуть здійснювати значний вплив на покращення процесів 

врядування у вищій освіті. Ефективне налагодження механізму врядування у вищій освіті 

дозволить, швидше за все, оптимізувати та оздоровити і національну економіку, долаючи 

всі супутні негаразди. 
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Modern trends of governance of higher education in Ukraine  

in the context of the global economic crisis: philosophical aspect 

 

The article states that higher education is the lever which is able to influence on the national 

economy both effectively and efficiently. Also providing proper organization and adequate quality 

are important. Сoncluded that of higher education appears as an outstanding problem not only 

for politicians, sociologists, economists, managers, but also for philosophers. And they can 

describe the prospect of further changes. 
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Современные тенденции управления высшим образованием в Украине  

в контексте мирового экономического кризиса: философский аспект 

 

В статье подчеркиваться, что высшее образование является тем рычагом, который 

способен эффективно и продуктивно влиять на национальную экономику, при условии 

надлежащей организации и соответствующего качества. Делается вывод, что управление 

высшим образованием сегодня является актуальной проблемой не только для политиков, 

социологов, экономистов, менеджеров, но и для философов, которые способны дать 

перспективу дальнейших изменений.  

Ключевые слова: глобализация, высшее образование, университет, университетское 

образование, реформа, управление. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРАВОСЛАВ’Ї В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОГО 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (КІНЕЦЬ ХХ – ХХІ СТ.) 

 

Статтю присвячено трансформаційним процесам в Українському Православ’ї в часи 

українського державотворення. Проаналізовано стан Православ’я після проголошення 

незалежності України, розкол у Православній Церкві і перші кроки до її об’єднання. 

Ключові слова: Церква, трансформація, автокефалія, Єдина Помісна Церква, 

державотворення. 

 

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, які вирують в Українському 

Православ’ї потребують детального дослідження. Сучасне Українське Православ’я 

розколоте. Його утворюють три церкви. Суттєвою особливістю відносин між ними є брак 

порозуміння. Увесь час на різних його рівнях ведуться розмови про необхідність 

об’єднання всіх його гілок. Однак церкви висувають суперечливі вимоги, що цілком або 

частково виключають саму можливість його об’єднання. Вони звинувачують одна одну в 

зраді Святому Письму, у політичних пристрастях, вилучають одна в одної храмові будівлі, 

релігійні цінності, фінансові надходження і релігійні навчальні заклади. Взаємовиключне 

різноголосся у поглядах, уявленнях, переконаннях та ідеалах, у ціннісних орієнтаціях і 

соціальних настановах вищого церковного керівництва різних православних конфесій в 

Україні відбивається на їхній пастві розгубленістю, невпевненістю, розчаруванням, 

психологічними хвилюваннями і навіть взаємною неприязню і конфліктами. Як наслідок, 

Українське Православ’я втрачає своє історичне призначення бути моральним захисником і 

утішником всіх знедолених, матеріально і соціально небезпечних, пригнічених негараздами 

життя і розчарованих у ньому, позбавлених надії на краще життя на землі. 

Аналіз основних публікацій та досліджень. Висвітленню питань, що торкаються 

православ’я в Україні присвячені праці філософів, істориків, релігієзнавців, політологів. У книзі 

“Тернии Второго Крещения” В. Анісімов аналізує Блаженнішого Володимира, Харківський 

Собор, Кравчука і Філарета. В монографії можна помітити ставлення закордонних парафій до 

УПЦ КП [1]. Білецький М. у публікації “Православна церква в Україні” досліджує 

взаємовідносини УПЦ КП з Вселенським Патріархатом, які в 2000 році покращилися, де 

Варфоломій І готовий посприяти у створенні єдиної Помісної Православної Церкви в Україні [3]. 

В статті Ігумена Арсена Бочкаря “Чи треба домовлятися з розкольниками” розглядається те, що 

Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир неоднаразово звертався до УПЦ 

КП з метою подолання розколу, шляхом визнання розкольниками хибності своїх дій і агресії 

відносно ієрархії [4]. Ієромонах Евстратій (Зоря) досліджує Собори, які були скликані і сам 

розкол (причини, наслідки) [6]. Причини і наслідки об’єднання українських церков розглядає 

протоієрей Віктор Пушко. Крім того, автор розглядає готовність УПЦ МП до об’єднання [9]. 

Метою проведення дослідження є аналіз трансформаційних процесів в православ’ї в 

часи створення незалежної української держави. Згідно з поставленою метою статті були 

сформовані завдання дослідження: 

 розглянути період проголошення незалежності України і скликання помісного Собору 

УПЦ для розгляду питання про автокефалію; 

 проаналізувати причини і наслідки розколу; 

 охарактеризувати діяльність патріархів Мстислава (Скрипника), Філарета і 

місцеблюстлителя Володимира (Романюка); 

 проаналізувати діяльність митрополита УПЦ МП Володимира (Сабодана), який 

фактично відстоював автокефалію в межах Московського Патріархату; 

 дати оцінку готовності православних церков об’єднатися. 
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Виклад основного матеріалу. Державна незалежність України була проголошена 24 

серпня 1991 року та підтверджена на загальному референдумі 1 грудня 1991 року, коли 

понад 90% виборців проголосували за підтвердження Акту про державну незалежність 

України [10, c. 23]. 

На підставі проголошення державної незалежності України 6-7 вересня 1991 року 

Архієрейський Собор УПЦ (в підпорядкуванні Московського Патріархату) ухвалив 

рішення про скликання Помісного Собору УПЦ для розгляду питання про автокефалію 

УПЦ [10, c. 24]. Скликаний у відповідності до церковних канонів та Статуту УПЦ 

Помісний Собор, який проходив 1-3 листопада 1991 року у Києво-Печерській лаврі, в 

якому взяли участь усі правлячі та вікарні архієреї УПЦ, делегати від усіх єпархій та 

монастирів, представники від кліру та мирян, одноголосно прийняв рішення про 

автокефалію Української Православної Церкви [10, c. 25]. Підставою для цього було те, що 

УПЦ здійснює своє служіння в окремій незалежній державі, має достатню кількість 

єпископату й духовенства, духовні навчальні заклади та монастирі, до православ’я 

відносять себе понад половини населення країни. У сукупності всі ці фактори роблять УПЦ 

однією з найбільших Церков Вселенського Православ’я. Собор також підтвердив обрання 

митрополита Філарета Предстоятелем УПЦ та відкинув усі звинувачення на його адресу, 

розповсюджені у засобах масової інформації. 

У відповідь на рішення Собору керівництво РПЦ вирішило зробити все можливе для 

того, щоб зберегти адміністративну єдність Московського Патріархату [11, c. 15]. 

Напередодні призначеного на 1 грудня 1991 року референдуму про державну незалежність 

України в Києві пройшов Міжрелігійний форум. Головною метою його проведення було 

оприлюднення політики керівництва нової держави в галузі релігії. Базовою тезою цієї 

політики стали слова Голови Верховної Ради України Л. М. Кравчука про те, що в незалежній 

державі повинна існувати незалежна Православна Церква [11, c. 17].  

З приводу київського Міжрелігійної форуму в “Московському церковному віснику” 

з'явилася стаття наближеного до патріарха Алексія II журналіста Євгена Комарова під 

назвою “Самостійність, незалежність і автокефалія”. В статті викладені основні аргументи 

Московського Патріархату проти автокефалії УПЦ, хоча, напевно, головним аргументом 

для нього є “цього не може бути тому, що цього не може бути ніколи” [7, c. 13]. 

В січні 1992 року в середовищі єпископату утворилася група єпископів, які оголосили 

про свою відмову від рішень Собору 1-3 листопада 1991 року про автокефалію УПЦ та 

перестали поминати за богослужінням Предстоятеля УПЦ і виконувати його 

розпорядження, чим фактично учинили розкол [3, c. 15]. 

На 30 березня – 4 квітня 1992 р. було призначено Архієрейський собор РПЦ для розгляду 

документів Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 року. Але замість розгляду питання порядку 

денного на соборі було піднято питання про особу Предстоятеля УПЦ. 

Митрополит Харківський Никодим 27 травня 1992 року провів в Харкові так званий 

“Архієрейський собор”, на якому усунули митрополита Філарета з посади Предстоятеля, а 

на його місце обрали керуючого справами РПЦ Ростовського митрополита Володимира 

(Сабодана) [1, c. 56]. На Архієрейському соборі 11 червня 1992 року було заочно 

“засуджено” митрополита Філарета до “позбавлення сану”. 

Обрання на Харківському Соборі митрополита Володимира (Сабодана) предстоятеля 

УПЦ з титулом “Митрополит Київський і всієї України” істотно поглибило розкол в 

Українському Православ’ї, оскільки слідом за цим митрополит Філарет став предстоятелем 

УПЦ Київського Патріархату з титулом “Патріарх Київський і всієї Русі-України” [1, c. 90].  

Учасники Архірейського Собору в Харкові у своєму зверненні до Президента України 

писали: “Ми не тільки одностайно схвалюємо і підтримуємо прагнення православної пастви 

до незалежності, тобто канонічної автокефалії, але і вживаємо всіх заходів, щоб законним 

шляхом вирішити це життєве питання нашої Церкви”. 

Аналізуючи позицію православних церков і їхню потенційну здатність досягти 

канонічної автокефалії, зазначимо, що новий предстоятель УПЦ митрополит Володимир і 
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керівна ланка церкви, яка його підтримує, перебувають в надзвичайно складному 

становищі. Питання автокефалії православних в Україні надійно заблоковане 

священноначалієм РПЦ, відсутня щодо нього і єдність єпископату самої УПЦ. Митрополит 

Володимир не раз заявляв, що форсування ним здобуття автокефалії неминуче спричинить 

новий розкол у самій же його церкві, яка перебуває в канонічному і молитовному єднанні з 

РПЦ і юрисдикційному підпорядкуванні Московського Патріархату [4, c. 32]. 

З метою об’єднання двох гілок Помісної Православної Церкви України в Києві 25-26 

червня був скликаний Об’єднавчий собор. На цьому соборі УАПЦ, як спадкоємниця 

Автокефальної Української Православної Церкви у вигнанні, та УПЦ, як Православна 

Церква, яка несла своє служіння на Батьківщині, об’єдналися в єдину Церкву, яка отримала 

назву Українська Православна Церква Київського Патріархату [8, c. 11]. 

Предстоятелем цієї церкви був обраний патріарх УАПЦ Мстислав (Скрипник), 

заступником предстоятеля – Філарет. Сам же Мстислав, що був відсутній на соборі і не 

давав згоди ні на об'єднання церков, ні на своє обрання, заявив про недійсність цього 

об'єднання, що ліквідувало УАПЦ.  

17 жовтня 1992 року патріарх Мстислав відлучив від УАПЦ владик Антонія (Масендича) 

і Володимира (Романюка), які не визнали об’єднання церков. Після об'єднання Філарет 

знову перерукопоклав багатьох архієреїв УАПЦ (для деяких це було вже третє 

рукопокладення). Не дивлячись на прийняття нової назви (“УПЦ КП”), всім приходом 

УАПЦ, які увійшли до складу церкви, було дозволено зберігати свою історичну назву 

(прихід УАПЦ), не вводячи нової абревіатури [2, c. 172]. Далеко не всі парафії УАПЦ в 

Україні визнали об'єднавчий собор, троє ієрархів відмовилося від об'єднання з Філаретом. 

До 1993 року патріарх Мстислав практично перервав відносини зі своєю українською 

“паствою”, яка фактично була розділена на дві частини. Фактично вже навесні 1993 року на 

Україні оформилися дві незалежні конфесії. Причому обидві формально очолював 

Мстислав Скрипник, а в обох фактично всіма справами заправляли зовсім інші особи. 

11 червня 1993 року патріарх Мстислав помер. Ця новина стала початком остаточно 

розмежування між УАПЦ та УПЦ КП, кожна з яких обрала свого патріарха [9, c. 13]. За 1,5 року 

від формування УПЦ КП її покинуло 12 архієреїв, які повернулися в РПЦ. Навіть після відходу 

частини парафій та ієрархів в УАПЦ в церкві була досить значна партія супротивників обрання 

Філарета патріархом. Місцеблюстителем патріарха став Романюк. А 21-24 жовтня 1993 року в 

Києві відбувся Собор УПЦ КП, на якому Романюк був обраний патріархом Київським. Філарет 

ж залишився “заступником патріарха” і фактично продовжував керувати церквою. Також церква 

починає розширюватися за межі України. Приймаються в лоно церкви представники Української 

Автокефальної Православної Церкви. Після смерті патріарха Мстислава УПЦ в США деякий час 

перебувала в духовному спілкуванні з УПЦ КП, однак фактично Києву не підкорялася. На 

початку 1995 року УПЦ в США приєдналася до Константинопольського Патріархату. Проте 

близько 20 парафій в США, Австралії та Латинській Америці залишилися в юрисдикції 

Київського Патріархату. 14 липня 1995 року помер патріарх Володимир [6, c. 34]. Спроба його 

похорону в соборі св. Софії завершилася жорстоким побоїщем і похоронами тіла патріарха 

прямо на площі. Противники Філарета у серпні 1995 року зібралися на Собор, на якому заради 

єдності православ'я закликали Філарета не висуватися на пост патріарха. 19 жовтня 1995 року 

відбувся Архієрейський собор, в роботі якого брало участь 25 архієреїв УПЦ КП, які 

представляли 27 єпархій (7 з них за межами України) [5, c. 22]. Однак перед самим собором 4 

архієреї разом зі своїми єпархіями перейшли з УПЦ КП в УАПЦ. Це були західні єпархії, в яких 

було більше 700 парафій. На Соборі ж Філарет майже одноголосно був обраний патріархом.  

Коли Філарет став Патріархом УПЦ КП, Голова ВРУ Олександр Мороз не тільки 

відмовився вітати Філарета, але пояснив чому. “Я не можу вітати людину, розстрижену 

трьома патріархами” [1, c. 165]. Філарет став запеклив ворогом Мороза. Натомість Леонід 

Кучма виявив прихильність до “новоспеченого патріарха”, нагороджуючи один одного 

орденами і медалями. 
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Коли в 1997 році Філарет займався піар-компанією, проголошуючи себе споконвічним 

патріотом України, 318 столичних священників УПЦ і УАПЦ виступили з заявою, в якій 

викрили фальсифікації Філарета про свій патріотизм і демократизм. Вони нагадали крилаті 

вислови Філарета: “демократію надо давити танками”, “української мови не існує, а є лише 

польсько-жидівський гібрид” [1, c. 305]. 

В 1998 році розсипався міф про прихильність православної діаспори США, Канади до 

Філарета. Митрополит УПЦ Канади Василій і митрополит УПЦ США Костянтин виступили 

з заявою, що дії УПЦ КП шкодять православ’ю за межами України. Філарету були висунуті 

обвинувачення по 13 пунктах (про заяви створення інтернаціоналу церков-розкольників, 

сіяння ворожнечі між православними приходами в українській діаспорі) [4, c. 30]. 

Після невдалого об’єднання з УПЦ Київського патріархату УАПЦ знову відокремлюється 

як самостійна церковна структура. Неодноразові спроби об’єднання УАПЦ з УПЦ 

Київського Патріархату упродовж минулого двадцятиріччя не мали успіху і зазнали невдачі. 

Протягом всього часу відносини трьох православних церков відрізнялися високим 

ступенем протистояння, що підвищувало рівень конфліктності у всій Україні. У ролі 

головного ініціатора міжправославного конфлікту виступала УПЦ КП, яка розглядала УПЦ 

як свого головного ворога, якому вона оголосила непримиренну війну. У силу цього саме ці 

дві церкви є основними сторонами міжправославного конфлікту [3, c. 14]. УАПЦ, як 

правило, намагалася утримуватися від різких випадів на адресу двох інших церков і 

сприяти зниженню загального рівня конфліктності. 

Головними для всіх трьох православних церков залишаються проблеми майбутнього 

Українського Православ'я: відновлення єдності Церкви і набуття автокефалії. Всі три 

церкви заявляють про прагнення до єдності, але способи його відновлення бачать по-

різному. Ще більше вони різняються щодо перспективи отримання автокефалії [8, c. 11]. 

УПЦ розділяє ці два питання, розглядаючи їх як питання канонічні, питання 

влаштування церковного життя. Єдину можливість відновлення єдності вона бачить у 

поверненні до її складу двох неканонічних церков після їх покаяння. Щодо набуття 

автокефалії її точка зору зводиться до того, що, по-перше, таке набуття можливе тільки 

канонічним шляхом з рук Церкви-матері, тобто РПЦ; по-друге, питання про автокефалію не 

актуальне і зняте з порядку денного. Міркування про недоцільність автокефалії 

аргументується відсутністю єдності думок з цього приводу серед духовенства і мирян і 

дискредитацією в їх середовищі самого поняття "автокефалія" внаслідок "розкольницьких" 

дій Філарета; таким чином, сама постановка питання про автокефалію могла б привести до 

нового розколу всередині самої УПЦ [12, c. 31].  

УПЦ КП ставить питання об'єднання церков і автокефалії як політичні; для неї це засіб 

зміцнення Української держави, торжества “національної ідеї”. УПЦ КП наполягає на тому, 

що об'єднання в Єдину Помісну Церкву має відбутися якомога швидше на Об'єднавчому 

Соборі, в якому всі три церкви візьмуть рівну участь.  

У сьогоднішній Україні питання про об'єднання церков є пробним каменем для 

визначення церковних симпатій тієї чи іншої політичної сили. Прихильники УПЦ КП, 

використовуючи термін “об'єднання”, пов'язують з ним саме той сценарій його реалізації, 

який було викладено вище [2, c. 30]. Їх противники небезпідставно вважають, що 

розглянутий сценарій включає також чільну роль УПЦ КП в об'єднанні церкви, включаючи 

домагання Філарета на посаду її предстоятеля. 

Протягом тривалого часу УПЦ КП не вдавалися реальні кроки для реалізації задуму 

об'єднання за своїм планом. Перешкодою служила насамперед одностайна позиція 

Помісних Православних Церков, яка полягає у визнанні УПЦ як єдиної Православної 

Церкви та об'єднання навколо неї як єдиного способу відновлення єдності Української 

Церкви. Таку позицію підтримав, зокрема, Вселенський Патріарх Варфоломій I на зустрічі з 

Московським Патріархом Алексієм II у вересні 1997 року [1, c. 56]. Опинившись в ізоляції 

від Вселенського Православ'я, керівництво УПЦ КП визнало найкращим варіантом 

відкрито протиставити себе йому. Його ієрархи озвучують ідею створення структури, 
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альтернативної Вселенському Православ'ю, що включає всі неканонічні самопроголошені 

церкви на чолі з Київським Патріархатом. Була відкрито проголошена ідея формування 

двох “самодостатніх сімей помісних православних Церков” і Києва як третього центру 

Православ'я, що протистоїть Константинополю та Москві. 

Ситуація різко і несподівано змінилася в 2000 році, поштовхом для чого стало встановлення 

контактів УПЦ КП з Вселенським Патріархом. Представники УПЦ КП та УАПЦ звернулися до 

Патріарха Варфоломія з проханням надати сприяння у створенні єдиної Помісної Православної 

Церкви в Україні, заявивши при цьому про визнання України канонічною територією 

Вселенського Патріархату. Варфоломій підтвердив бажання Константинопольської Церкви 

вирішити проблему Українського Православ'я і заявив, що Українська Православна Церква має 

право на автокефалію. Відбулася зустріч делегації українського парламенту з Варфоломієм I; 

Патріарх отримав запрошення українського парламенту і Президента Л. Кучми відвідати 

Україну. На прийомі він сказав: “Якщо Москва відмовиться прийняти необхідне рішення, 

Вселенський Патріархат одноосібно вирішить питання канонічності Української Церкви” [4, c. 

30]. Тим самим Варфоломій І підтримав створення Єдиної Помісної Церкви. 

З самого початку ієрархія Української Православної Церкви закликала "розкольників" 

повернутися до Церкви. Враховуючи досвід подолання попередніх розколів, найпершою вимогою 

для повернення до матері-Церкви, на думку РПЦ, є щире каяття в гріху розколу [10, c. 23]. 

Представники УАПЦ вже давно почали шукати точки співпраці з Українською 

Православною Церквою в питанні повернення з розколу. Але через ряд причин вони 

затягують вирішення цієї проблеми. Одним з головних аргументів представників УАПЦ на 

користь швидкого вирішення їхнього повернення є здобуття Київською Митрополією якщо 

не повної автокефалії від Московського Патріархату, то хоча б автономії. На їхню думку це 

дозволить розрядити ситуацію в парафіях УАПЦ та сприятиме безболісному переходу 

кліру та вірних УАПЦ до Української Православної Церкви. Аргумент дійсно життєвий та 

серйозний. Автономія Української Православної Церкви може допомогти зберегти баланс 

сил: схід та південь будуть задоволені тим, що лишаються в складі Московського 

Патріархату; центр, північ та захід будуть задоволені тим, що Українська Православна 

Церква з’явиться в диптиху Помісних Православних Церков як автономна Церква.  

Відносно УПЦ КП Блаженнійший Володимир, Митрополит Київський і всієї України, 

Предстоятель Української Православної Церкви та Священний Синод неодноразово 

виносили рішення про необхідність подолання цього болісного розколу [11, c. 25]. 

Головною вимогою з боку Церкви є визнання "розкольниками" хибності своїх дій, 

припинення агресії по відношенню до ієрархії та вірних Української Православної Церкви 

та ведення переговорів без Філарета (Денисенка). Звісно, що за умов позитивного 

вирішення питання в тому ключі виникне необхідність вирішувати й інші проблеми, серед 

яких однією з найболючіших стане визнання/невизнання ієрархії УПЦ КП та УАПЦ та 

визнання/невизнання благодатності звершених ними таїнств. Але церковна історія вже мала 

такі прецеденти, а тому для вирішення цих питань можна було б знайти приклади в 

минулому та, поклавшись на Святого Духа, вирішити це найбезболіснішим шляхом [2, c. 

102]. Ще важливим питанням стане кадрова політика – мало хто з єпископів УАПЦ та УПЦ 

КП захоче добровільно піти за штат. Кожному з них так само захочеться лишитися 

єпископом. І тут перед Церквою стане велика проблема: що робити з десятками архієреїв 

УПЦ КП та УАПЦ? Куди їх подіти, якщо вони добровільно повернуться до Церкви? В 

кожній області України УПЦ КП має паралельну з Українською Православною Церквою 

єпархію. Зі священиками та парафіями питання вирішиться легко – парафії не лишаться без 

пастирів. Але з єпископатом доведеться непросто, бо за канонами Церкви два правлячі 

Єпископи не можуть бути в одному місті. Тому доведеться або створити десятки 

вікаріатств, або розділити єпархії. 

Подолання розколів в Українському Православ’ї є життєвою необхідністю для 

подальшого сильного та майбутнього існування Української Православної Церкви та 

української державності. Хто буде на чолі Української Православної Церкви – Митрополит 
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чи Патріарх, справа майбутнього. Нам же слід серйозно замислитися над тим, що розкол у 

православ’ї згубно впливає на соціальний клімат у країні. 

УПЦ КП стала користуватися помітною підтримкою державної влади (особливо з 2005 

по 2010 роки), що в власній самосвідомості перетворило її в респектабельну державотворчу 

церкву. У 2009 році була створена комісія по діалогу з УПЦ, а на початку жовтня 2009 року 

відбулося спільне засідання подібних комісій обох церков [12, c. 30]. Число послідовників 

Київського Патріархату достатньо важко визначити, найоптимістичніші опитування 

називают 30% населення. Однак насправді найбільше число номінально православних 

громадян України взагалі не мають чіткої юрисдикційної приналежності, тому що не є 

активно практикуючими і слабо уявляють собі різницю між юрисдикціями.  

Останнім часом питання надання Українській Церкві статусу автокефальної активно 

обговорюється не лише серед кліру та вірних Київського Патріархату, а й у владних кабінетах, 

громадських, неурядових організаціях та, як не дивно, серед ієрархів та священиків Української 

Православної Церкви Московського Патріархату. Протягом усіх років незалежності державні 

мужі, включаючи Президентів Кравчука та Кучму, наголошували на необхідності утворення в 

Україні Єдиної Помісної Православної Церкви. Численні опитування громадян свідчать про 

схвальне ставлення суспільства до ідеї не лише об’єднання Церков, але й до набуття 

Українською Церквою автокефалії, тобто незалежності та визнання з боку інших Помісних 

автокефальних Православних Церков. Напевне, не варто повторювати, що в такому випадку 

Українська Православна Церква стала б найбільшою за числом вірних, храмів та монастирів 

серед усіх православних Церков світу [12, c. 29]. 

Синод Української Православної Церкви Київського Патріархату запропонував створити 

в країні єдину Помісну Православну Церкву, відповідні звернення направлені духовенству 

УПЦ Московського Патріархату і деяким єпархіях Української Автокефальної 

Православної Церкви (УАПЦ). 

У посланні йдеться, що єдина структура “могла б зіграти потужну миротворчу і об'єднуючу 

роль у суспільстві, сприяти взаєморозумінню між різними силами, недопущення розпалювання 

ворожнечі на національному, релігійному, регіональній, мовній основі”. У зверненні також 

підкреслюється, що необхідність подолати розкол “як ніколи очевидна в цей трагічний і 

доленосний момент історії українського народу” [12, c. 31]. 

У свою чергу, в УПЦ МП сприйняли ініціативу про об'єднання церков досить стримано. “Це не 

перше звернення УПЦ КП до нас. Як і ми безліч разів пропонували їм повернутися в лоно церкви, 

з якого вони вийшли. Найближчим часом ми оголосимо нашу позицію з цього питання”, – 

зазначив глава синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП [12, c. 30]. 

Безумовно, що велике значення має позиція насамперед Предстоятеля УПЦ. Оскільки 

митрополит Володимир (Сабодан), який відстоював автономію в межах Московського 

патріархату сьогодні із-за хвороби ніяких рішень не приймає, питання відтягнеться на 

далеке майбутнє.  

Проблема об’єднання Церков та утворення Єдиної Помісної Православної Церкви 

активно обговорюється не лише за закритими дверима Синодів та єпархіальних зібрань. 

Багато публікацій, дискусій з’являється на шпальтах газет та сторінках інтернет – видань. 

Спектр думок з цього приводу доволі широкий. Від категоричного несприйняття – до 

активного пошуку порозуміння трьох гілок Українського Православ’я. Головне, що вірні та 

священики, суспільство та влада, преса та аналітики активно включились у процес 

обговорення цієї проблеми [8, c. 9]. 

Висновки. На зламі тисячоліть, в усій доленосносній значущості постає питання про 

роль і місце України, українського християнства, Української Церкви у християнській 

Європі, маючи на увазі і геополітичне, і конфесійне положення України між Сходом і 

Заходом. Рух за примирення, зближення, а в майбутньому об’єднання всіх гілок 

Українського Православ’я може стати міцною основою, надійним вектором українського 

екуменізму. Великою загрозою для України є можливий вплив тієї чи іншої ролі чи іншої 

православної церкви та її етнічне розшарування: наприклад Центр і Захід – сфера впливу 
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УПЦ Київського патріархату та УАПЦ, Південь і Схід – територія УПЦ, яка перебуває в 

єдності з Московської Патріархією. Позиція Українського Православ'я на зовнішній арені 

великою мірою залежить від здобуття ним цілковитої канонічної незалежності. Ідея 

об’єднання всіх православних церков в єдину Помісну Українську Православну Церкву – 

благородна, шляхетна, патріотична, зрештою боговгодна, але вона має визріти передусім в 

серцях і помислах усіх ієрархів Українського Православ’я його трьох гілок, бути 

зрозумілою і прийнятою національною, духовною і церковною ментальністю. А поки що 

перед Українським Православ’ям лежить реальний і актуальний шлях виходу з кризи – 

зближення, примирення, спільні екуменічні дії в напрямі морального, духовного 

відродження державотворчих процесів, без поглинання будь – якою церквою інших церков 

та фаворизації державою якоїсь однієї церкви. Перспективою подальшої розробки цієї 

проблеми є продовження дослідження, яке стосується об’єднання православних церков. 
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БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ КУЛЬТОВО-ОБРЯДОВИХ ПРАКТИК УГКЦ ЯК 

ФЕНОМЕН ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ 

 

Розглянуто поняття «релігійної ідентичності» в контексті греко-католицького інваріанту 

релігійності. Крізь призму культово-обрядових практик досліджено релігійність 

окцидентальної, орієнтальної та загальнокатолицької  індетифікаційних груп у межах 

Української Греко-Католицької Церкви. Проаналізовано взаємодію і взаємозв’язок 

окцидентальної та орієнтальної греко-католицьких груп. Розкрито спосіб поєднання 

ідентифікаційних груп у творенні єдиної ідентичності Української Греко-Католицької Церкви. 

Ключові слова: релігійна ідентичність, релігійність, ідентичність УГКЦ, 

ідентифікаційні групи, окцидентальна група, орієнтальна група, загальнокатолицька група, 

культово-обрядові практики. 

 

Актуальність. Соціокультурний простір, в який включене українське суспільство, 

протягом всього історичного існування перебуває на перетині різних культур і цивілізацій. 

Це призводило до позитивних результатів, а саме: культурна різноманітність і 

толерантність соціокультурного життя українців, однак і до негативних наслідків у виді 

конфліктів і війн через бажання володіння та впливу на українців тих чи інших держав. 

Дана ситуація сприяла тому, що українство постійно існує у складному геополітичному 

стані конфлікту за українські території та впливу на них, між сусідніми державами, 

представниками різних цивілізацій. В філософській науковій спільноті даний стан 

розглядають як «межовий», а його екзистенцію – як «існування на пограниччі». І все-таки 

більшість українських дослідників дотримуються думки, що Україна – однозначно 

європейська держава, якій дісталась роль одного із східних бастіонів європейської культури 

на межі з азійським простором. 

Також слід зазначити, що європейська культура також є різнорідною. Вона відрізняється 

своєю різноманітністю: регіональною, мовною, релігійною, тощо. Хоча в своїй основі 

європейська цивілізація має беззаперечне спільне підґрунтя, котре базується на спадщині 

греко-римської античності, а також юдео-християнському світогляді. Християнство як 

ключовий релігійний вимір європейської культури також не можна назвати монолітним: 

адже християнський світогляд ще в середньовічні часи розмежовується на латинську 

(західну) ідентичність, котра базується на арістотелівсько-томістичній раціональній 

філософській традиції і грецьку (східну) ідентичність, котра, в свою чергу, базується на 

платонівсько-неоплатонівській містичній філософській традиції. Дані християнські традиції 

були представлені на територіях України ще з княжих часів, попри те, що Володимир 

Великий хрестив Київську Русь, здійснивши спробу інтегруватись у візантійську традицію, 

проте історія залишила нам свідчення про зв’язки Русі з католицьким світом, як-от 

делегацію папських послів до княгині Ольги, чи заснування Констанцією, жінкою князя 

Лева, обителі домініканців у Львові. 

Спроба поєднати дані християнські традиції в єдине ціле на українських і білоруських 

землях зазнали за часів підготовки, прийняття і підтвердження Берестейських артикулів, 

котрі поєднували Київську православну митрополію з латинським Римом – зі збереженням 

візантійського обряду. Внаслідок цієї спроби утворилася найбільша східна католицька 

унійна церква, котра за часів австрійської імператриці Марії Терезії отримала назву 

Українська Греко-Католицька Церква. Дана релігійна конфесія є яскравим прикладом 

«межовості» українського соціокультурного простору. 

В межах даної конфесії існують три групи, кожна з яких відзначається своєю 

ідентифікацією. Дане поняття включає в себе історію створення, існування, 
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еволюціонування, а також богословські засади, регіональну специфіку та яскравих лідерів. 

Розглядаючи явище релігійної ідентифікації в середовищі УГКЦ, науковці виокремлюють: 

окцидентальну (прозахідну) групу, орієнтальну (просхідну) групу, а також 

загальнокатолицьку групу, котра має розповсюджену мережу общин у всій Католицькій 

Церкві і серед українських греко-католиків зокрема. Дані три ідентифікаційні групи в своїй 

сукупності творять єдину ідентичність Української Греко-Католицької Церкви. 

Ступінь наукової розробки. Аналіз публікацій дослідників з української діаспори, таких 

як: В. Ленцик [4], В. Скопельський [10], а також українських дослідників: І.Ісіченка [3], 

С.Мудрого [5], С.Головащенка [1] засвідчує наявність широкого кола підходів до висвітлення 

церковної історії, зокрема історії Української Греко-Католицького Церкви. Проте слід 

зазначити, що дані праці відзначаються різним ступенем аналізу феномену греко-католицької 

ідентичності. Для окремлення поняття «релігійної ідентичності» використанні праці 

зарубіжних дослідників Е.Сміта [11], М.Заковоротная [2], а також українського дослідника 

І.Папаяні [9]. Для осмислення та висвітлення сучасної діяльності греко-католицьких спільнот в 

контексті культово-обрядових практик як ключової репрезентанти релігійної ідентичності, 

проаналізовані офіційні електронні джерела різноманітних монарших згромаджень УГКЦ, 

зокрема Чину Найсвятішого Ізбавителя [8], Селезіан святого Дона Боско УГКЦ [6], 

Францисканців греко-католиків [7]. Слід зазначити, що дані роботи та джерела мають 

виражену конфесійну спрямованість і не завжди об’єктивні. Тому можна зробити висновок, що 

проблематика феномену різновекторності релігійної ідентичності як особливості греко-

католицької релігійності в українській науці ще не достатньо розкрита, а отже потребує 

подальшого, більш глибокого вивчення і обговорення. 

Мета статті – прослідкувати розвиток ідентичності УГКЦ в рамках аналізу 

функціонування окцидентальної, орієнтальної та загальнокатолицької ідентифікаційних 

груп в межах даної конфесії. Відповідно до окресленої мети, завдання даної наукової 

розвідки полягають у: 

 визначенні поняття «релігійної ідентичності»; 

 аналізі причин та еволюції латинізації культово-обрядових практик окцидентальної 

ідентифікаційної групи УГКЦ; 

 висвітленні особливостей виникнення та розвитку орієнтальної греко-католицької 

групи; 

 з’ясуванні характеристик існування та специфіки адаптації загальнокатолицьких рухів та 

згромаджень в рамках аналізу їх культово-обрядових практики в середовище УГКЦ. 

Окрім того, автор намагатиметься проаналізувати особливості реалізації культово-обрядових 

практик даних ідентифікаційних груп УГКЦ як вияву їхньої релігійності. Даний аспект 

недостатньо висвітлений в сучасному науковому дискурсі і потребує ґрунтовного аналізу. 

Виклад матеріалу. Щодо проблеми формування ідентичності (на мікрорівні індивіда), то 

дана проблема досить чітко висвітлена в науковому доробку Е. Еріксона. Дослідник 

розгортає думку про те, що формування ідентичності актуалізується у трьох формах. 

Зокрема, по-перше, інтроекція – примітивне вживання в образ, по-друге, ідентифікація – 

співтотожність із значними символами й конкретними представниками роду, громади або 

суспільства загалом, по-третє, формування ідентичності – відтворення певної сукупності 

ідентифікацій і включення останніх в єдину цілісність [2]. 

Як зазначає український вчений І. Папаяні, конструювання релігійної ідентичності 

знаходиться в кордонах повсякденності індивіда та відбувається завдяки актуалізації 

певних релігійних практик, які в свою чергу складають основу релігійного досвіду особи 

(культового, позакультового, тощо), в якому релігійна ідентичність конструюється, 

актуалізується, конкретизується і трансформується, набуваючи певних рис і особливостей, 

що стають основою її відмінності від інших різновидів соціальної ідентичності [9]. 

Для того, щоб релігійний досвід отримав своє місце у суспільстві на рівні багатьох 

індивідів, він повинен бути легітимізованим повсякденністю. Конструювання релігійної 
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ідентичності в повсякденні, на думку І.Папаяні, розгортається і актуалізується на рівні двох 

умовно окреслених практик, а саме дискурсивних і не дискурсивних [9]. 

Межа між дискурсивними й недискурсивними практиками конструювання релігійної 

ідентичності є доволі розмитою. Така форма як ритуал (літургія), на думку дослідника, 

виступає як така, що поєднує в собі дискурсивні і недискурсивні практики конструювання 

релігійної ідентичності і виступає завдяки своїй символічності як важливий елемент 

актуалізації когнітивних взірців для конструювання ідентичності особою. 

Важливість культово-обрядових практик як форми вияву та декларування релігійної 

ідентичності відзначає також англійський дослідник Е. Сміт. На його думку, «…релігійні 

ідентичності спираються на об’єднання культури та її елементів – вартостей, символів, 

міфів і традицій, – часто кодифікованих в обрядах та ритуалах. Отже, вони прагнуть 

об’єднати в одній громаді вірних усіх тих, що визнають певний символічний код, певну 

систему вартостей традицій віри та ритуалу» [11, c.16]. 

Щодо ідентичності Української Греко-Католицької Церкви, то більшість як дослідників, так 

і послідовників даної Церкви визнають, що це Церква кирило-мефодієвської традиції [1, c.215-

116]. Володимирового хрещення, яка зберегла візантійський обряд і після підписання 

Берестейської унії з Римською Католицькою Церквою визнає верховенство папи Римського, 

безпосередньо розвинула свою окрему ієрархію і сформувалася, як окрема церковна інституція. 

А сам термін «греко-католики» ввела у вжиток своїм декретом австрійська імператриця Марія-

Тереза, для зрівнення у гідності і правах католиків західного і східного обрядів [5, c.340]. До 

цього моменту представників даної церкви називали «уніатами» [3, c.392]. 

Розглянемо розвиток трьох ідентифікаційних груп в межах УГКЦ, а саме 

окцидентальної, орієнтальної та загальнокатолицької. 

Почнемо розгляд окреслених нами ідентифікаційних груп з окцидентальної (прозахідної 

групи). Передусім слід зазначити, що підписана у Бересті унія між Римським престолом і 

частиною Київської митрополії, передбачала для збереження самобутності Київської 

митрополії, повне збереження всіх східнохристиянських (візантійських) культово-

обрядових традицій. Але практично відразу після підписання унії, новопостала церква 

зазнає латинізуючи впливів практично в усіх сферах своєї життєдіяльності, зокрема і в 

культово-обрядовому житті. Латинізація проводилася по ряду причин, зокрема: 

1) бажанням Католицької Церкви збільшити вплив на Київську уніатську митрополію; 

2) намаганням уніатів знайти і осмислити свою ідентичність; 

3) навчанням і формуванням уніатського священства в католицьких навчальних закладах. 

Дані причини призвели до того, що латинізуючи впливи були юридично оформлені на 

Замойському синоді 1720 року, де фактично культово-обрядове життя було оформлене 

згідно постанов католицького Триденського собору. Дані постанови стосувалися як 

сакраментології (відправленні святих тайн), так і літургії (відправлення денного, місячного 

та річного кіл богослужінь). Також на формування окцидентальної групи вплинули, такі 

історичні події, як: 

1. Добромильська реформа 1882 р. – яка стосувалася василіанського чину, за яким 

закріплялися єзуїтські ченці, котрі керували даним монашим чином до 1906 р., за цей 

час вони реформували даний чин згідно зі своїми практиками. 

2. Львівський помісний собор 1891 р. – котрий закріпляв ряд латинізуючих елементів у 

житті греко-католиків, таких як заохочення священиків до целібату, пом’якшення 

стосовно правил посту, тощо. 

3. Діяльність Станіславовського єпископа Григорія Хомишина і так званої групи 

«латинників» – котрі у міжвоєнний період активно захищали і впроваджували серед 

греко-католиків римо-католицьку релігійність, визнаючи найважливішим у церкві 

приналежність до католицизму. 

4. Діяльність УГКЦ підпіллі (1946-1989 рр.) – в радянський період часу, коли греко-

католиків переслідували, підпільно вони провадили релігійне життя, котре часто 

виявлялося у практикуванні католицьких культово-обрядових практик, котрі 
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відмежовували їх від православ’я, трактованого греко-католиками як інструмент 

радянської репресивної діяльності. 

Вищеперераховані історичні події призвели до того, що в середовищі Української Греко-

Католицької Церкви утворилася окцидентальна ідентифікаційна група, котра свою релігійність 

виявляє у златинізованих і запозичених у римо-католиків культово-обрядових практиках. 

Друга ідентифікаційна група, котру ми проаналізуємо – орієнтальна (просхідна група). 

Слід зазначити, що відразу після підписання Берестейської унії паралельно з тенденціями 

латинізації існувала група уніатів, котрі виступали за збереження східних (слов’яно-

візантійських) культово-обрядових традицій. Але до кінця ХІХ – початку ХХ століття вони 

не мали свого яскраво вираженого лідера, монашої спільноти, осередків, тощо. 

Таким лідером на початку ХХ століття став галицький митрополит Андрей Шептицький. 

Граф зі спольщеного українського роду в пошуках власної ідентичності навертається до 

греко-католицизму і приймає чернечий постриг з іменем Андрей, котре мало 

старослов’янське звучання. Андрей Шептицький цікавився рухом старообрядників, котрих 

відвідав у 1891 році у їхньому традиційному центрі у Білій Криниці на Буковині. Цей візит 

змусив його оцінити значення дониконівської літургійної традиції, багато чого з якої 

збереглося в УГКЦ [10, с.116]. 

Духовні пошуки греко-католицької ідентичності, здійснені митрополитом, досліджував 

відомий фахівець з історії церкви, доктор Василь Ленцик. Він називає працю Шептицького 

екуменічною та  виокремлює  такі етапи: 

1. Заснування інституцій з метою підготовки відповідних кадрів для студій над 

екуменічною діяльністю та вивченням східнохристиянської духовності; 

2. Організація монаших чинів, які мали б бути помічниками в провадженні єдності 

християн (зокрема студитів та редемптористів); 

3. Пропаганда єдності християн на Заході Європи та популяризація візантійського 

богослов’я; 

4. Організація Російської Католицької Церкви; 

5. Останні роки діяльності митрополита, зокрема листування з представниками 

православної інтелігенції [4, c.135]. 

Особливо важливим пунктом для орієнтальної ідентифікаційної греко-католицької групи 

у формуванні та організації їхніх культово-обрядових практик є організація студитського 

монашества. Початком їхньої організації  вважається 1903/4 рр. (діяльність т.зв. 

Скнилівської лаври). Згодом вони отримали у 1906 році свій «Типікон», а вже у 1919 році 

митрополит Андрей Шептицький спільно зі своїм рідним братом Климентієм Шептицьким, 

котрий став архімандритом студитської Унівської лаври, уклали Унівський устав – на 

зразок «Типікона» Петра Могили [4, c.137]. Дані збірки правил базувались на суто 

візантійсько-слов’янських традиціях і мали на меті відновити східнохристиянські культово-

обрядові традиції в межах УГКЦ. Усі ці події призвели до того, що утворилася орієнтальна 

ідентифікаційна група, котра свою релігійність виявляє у відновленні та плеканні 

візантійсько-слов’янських культово-обрядових практик. 

Третя ідентифікаційна група, котру ми проаналізуємо – це так звана загальнокатолицька 

група. Дана група складається з монаших і мирянських католицьких згромаджень, котрі 

діють в рамках  католицької церкви незалежно від обряду. Переважно вони були засновані 

на Заході в межах римо-католицького обряду, але потім поширили свою діяльність на інші 

Східні Католицькі Церкви, зокрема і УГКЦ. У своїй більшості вони перейняли 

візантійський обряд і культово-обрядове пошанування у ньому, але застосовують також 

певні культові відмінності, такі як пошанування засновників своєї спільноти і певні 

приписи, котрі стосуються всіх членів даної спільноти, незалежно від їхнього обряду. 

Слід зазначити, що від моменту підписання Берестейської київська митрополія 

юридично вважається частиною Католицької Церкви. Але поряд з тим вона мала 

формально всі незалежні інституції, котрі хоча й зазнавали  латинізуючих впливів, проте 
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мали локальний уніатський характер. Прикладом цього може слугувати створення 

уніатського Василіанського чернечого ордену (ЧСВВ). 

Щодо загальнокатолицьких монаших та мирянських рухів, то вони інтегрувались у 

життя греко-католицької церкви після запрошення у 1913 році на місійну діяльність 

митрополитом Андреєм Шептицьким монашого Чину Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ) або 

як їх ще називають «редемптористів» (від лат. «redemptor» – «відкупитель», «ізбавитель) 

[12, с.224]. Така ідея прийшла до митрополита після відвідин Канади, де він познайомився з 

місією редемптористів серед українців. Найбільш плідною за своїми наслідками була 

зустріч з бельгійським місіонером о. Ахілю Деляре, який у 1906 році прийняв східний 

обряд, щоб працювати з українськими емігрантами в Канаді (після виїзду з України в кін. 

ХІХ-поч. ХХ ст. вони довгий час не мали жодного духовного проводу) [8]. 

Загальнокатолицький рух серед греко-католиків можна поділити на дві категорії 

(відповідно до їх статусу в Католицькій Церкві): 

1. Відомі історичні спільноти, такі як: редемптористи, селезіани, єзуїти, францисканці, тощо; 

2. Нові загальнокатолицькі рухи: Віра і світло, Тезе, Живий вогонь, тощо. 

Також даний рух можна структуризувати за хронологічним принципом – а саме за часом 

початку діяльності серед греко-католиків: 

1. Перша половина ХХ століття: редемптористи, селезіани [6]; 

2. 90-ті роки ХХ століття (після виходу УГКЦ з підпілля): францисканці [7], єзуїти; 

3. 2000 роки: Віра і світло, Живий вогонь, Тезе. 

Основними рисами культово-обрядової діяльності даних спільнот як ключової 

характеристики їхньої релігійності є: вшанування римо-католицьких засновників їхніх 

спільнот; використання поодиноких латинізуючих, або нових культово-обрядових практик 

пов’язаних з їхніми спільнотами: моління вервиці, адорації, розважання, молитовні 

практики Ігнатія Лойоли, молитва Тезе, тощо; висока мобільність членів спільноти: вишкіл 

наставників і членів спільноти за кордоном в іноземних центрах їхніх згромаджень, 

керівництво згромадженням, або часті реколекції-настанови проводять члени згромаджень 

з інших країн, а також інших обрядів. 

Висновки. Проаналізувавши еволюцію розвитку ідентичності Української Греко-

Католицької Церкви слід зазначити, що в межах даної конфесії розвивалися три 

ідентифікаційні групи, котрі мали різне бачення щодо провадження літургійного життя 

даної церкви. Окциденталістська (прозахідна) група впроваджувала в життя церкви 

різноманітні латинізуючі елементи – щодо культово-обрядових практик, сакраментології та 

богослов’я. Дана ідентифікаційна група головним аспектом своєї релігійності визначала 

приналежність до Католицької Церкви і намагалась продемонструвати цю приналежність 

всіма способами. Протилежних світоглядних засад дотримувалась течія  орієнталістів, котрі 

головною ціллю своєї діяльності вважала очищення греко-католицьких обрядів від 

латинізуючих нашарувань, а також повернення до джерел східної християнської 

духовності. Головним аспектом своєї ідентифікації вони вважають належність до 

візантійського літургійного життя та східного богослов’я, а також Володимирового 

хрещення. Третя ідентифікаційна група представляє загальнокатолицькі монаші та 

мирянські рухи, котрі провадять свою діяльність у межах УГКЦ, але також мають тісний 

зв’язок зі своїми західними матірними згромадженнями і включені в їхню структуру. Дана 

група має певний еклектичний характер: в основі маючи принципи тої чи іншої католицької 

спільноти, в культово-обрядовому житті використовують візантійський обряд, проте 

застосовують елементи і своєрідну специфіку своїх матірних спільнот. Слід зазначити, що 

дані три ідентифікаційні групи творять одну велику ідентичність УГКЦ, котра бере активну 

участь у загальнокатолицьких процесах, відчуваючи приналежність до Католицької 

Церкви, а також зберігають східнокатолицьку ідентичність. 

Перспективи дослідження. Для поглиблення наукового пошуків даної теми 

дослідження потребують аналізу такі питання, як специфіка функціонування 

ідентифікаційних груп Української Греко-Католицької Церкви, оскільки в рамках даної 
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структуризації діяльність греко-католицької спільноти є малодослідженою та не 

висвітленою. Також потребує ґрунтовного наукового аналізу загалом структура культово-

обрядового комплексу, котрий використовується греко-католиками – як ключова 

репрезентанта релігійної ідентичності даної конфесії. 
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Рассмотрено понятие «религиозной идентичности» в контексте греко-католического 

инварианта религиозности. Сквозь призму культово-обрядовых практик исследованы 
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взаимодействие и взаимосвязь окцидентальной и ориентальной греко-католических групп. 

Раскрыто способ сочетания идентификационных групп в создании единой идентичности 

Украинской Греко-Католической Церкви. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У 

ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
 

У статті аналізується новий вектор суспільно-політичних взаємовідносин, початок 

яких було сформовано під час революції гідності 2013/2014 рр. – «держава-церква-

громадянське суспільство». Автором визначаються пріоритетні напрямки, що стали 

актуальними на часі: прийняття нової концепції державно-церковних відносин, відміна 

законопроекту №10221 та прийняття окремих положень про «інститут капеланства» та 

«релігійну освіту». 

Ключові слова: державно-церковні відносини, ВРЦіРО, релігійні організацій, концепція 

державно-церковних відносин, революція гідності, свобода совісті, законопроект №10221, 

капеланство, релігійна освіта. 

 

Постановка проблеми. Українська революція гідності, що відбувалася на межі 2013/2014 рр. 

назавжди ствердила в українському суспільстві такі складові принципи національної ідеї, як 

непохитність загально-правової справедливості, права людини та солідарність громадянського 

суспільства. Таким чином, для проведення поглибленого аналізу пріоритетних напрямів 

державно-конфесійних відносин в Україні у постреволюційний період актуальним видається 

необхідність визначення квінтесенції національно-релігійного розвитку України. Державно-

конфесійні відносини, розвиток яких сьогодні відбувається за умов трансформаційних змін 

постреволюційного суспільства, зумовлені трьохстороннім порядком взаємозв'язків «держава-

церква-громадянське суспільство», що надає нашій країні можливість піднятися на якісно новий 

щабель в даній царини. 

Тому, метою нашої статті є розкриття механізмів практичного становлення формулювання 

«держава-церква-громадянське суспільство», тоді як завдання обраної нами теми дослідження 

співзвучні «Тезам», що були висунуті митрополитом УПЦ Онуфрієм під час його останнього 

виступу на засіданні ВРЦіРО, де владика наголошує на тому, що Україні необхідно: 

– стратегічне партнерство церков, громадянського суспільства і держави; 

– нове законодавче вирішення існуючих конкретних проблем церков та релігійних 

організацій; 

– повна реалізація політики захисту прав віруючих [30]. 

Необхідно зауважити, що багато хто з українських дослідників, у свою чергу, неодноразово 

зверталися до вивчення проблематики державно-конфесійних відносин в Україні. 

Фундаментальними опрацюваннями щодо окресленої сфери відносин можна зарахувати роботи 

В. Єленського, який підготував окремий цикл праць, присвячених проблемам свободи совісті в 

нашій державі та за кордоном: «Релігія і глобальна політика: світ і Україна» [5], [7, с.7-23], [24, р. 

136-152], [6, с.14-21]. 

Рівень дослідження. Провідними документами у царині державно-конфесійних 

взаємовідносин є Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [28], «Збірник 

нормативно-правових актів України щодо діяльності релігійних організацій» [11], а також «Звіт 

про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2013» наданий Інститутом 

релігійної свободи України [12]. Важливим інформаційно-аналітичним джерелом для 

деталізованого огляду державно-церковних відносин на сучасному етапі стали матеріали, 

підготовлені фахівцями Центру Розумкова за останні роки: «Державно-конфесійні відносини в 

Україні: їх особливості і тенденції розвитку» (2011р.) [20] та “Державно-конфесійні відносини в 

Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?” [3].  

Помітну роль у дослідженні даної проблематики відіграли також роботи В.Єленського: 

«Релігія після комунізму» [8], «Перспективи розвитку української системи церковно-державних 
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відносин» [4, с. 60-64], Religioser Wandel in den postkommunistischen Landern Ost- und 

Mitteleuropas [24, S. 479-500], Kirche und Politik im posttotalitaren Sozium: die Ukraine [25, S.111-

39], де автор наголошує, що у сформованій за роки незалежності українській законодавчій базі, 

присвяченій питанням свободи совісті в Україні, є досить значні прогалини, які стають на заваді 

відповідності останньої суспільним потребам та ступеню розвитку релігійних процесів в країні. 

Співзвучні цій проблематиці є праці, в котрих має місце досить ґрунтовне вивчення 

проблем співіснування держави і релігії, де треба відзначити великий дослідницький внесок 

М. Мариновича [18], В. Журавського [10], Л. Филипович [21], С. Здіорука [13], В. Зінченко 

[14, с. 56-62] та ін. 

Поглибленими працями, в яких було ретельно розглянуто назрілі питання в сучасних 

державно-церковних відносинах, є праці вітчизняних науковців, зокрема, В.Єленського та 

В.Перебенесюка «Релігія. Церква. Молодь.» [9], А. Юраша «Релігія і Церква років незалежності 

України» [23] та «Історія релігії в Україні: У 10-ти томах. Т. 10.: Релігія і церква років 

незалежності України» [15]. Окремо, слід згадати працю Б. Андрусишина та В. Бондаренка 

«Державно-церковні відносини: природа, зміст, характер функціонування, типологізація» [1], 

статтю В. Бондаренка «Приорітетні напрямки державно-церковної політики України» [2] та 

кандидатську дисертацію Є. Кардоша «Державотворчий процес в Україні і Церква» [16]. 

Виклад основного матеріалу. Нинішній етап суспільного розвитку нашої держави, 

пов’язаний із формуванням громадянського суспільства та правової країни потребує нових 

концептуальних засад державно-конфесійних відносин. Головуючий у ВРЦіРО обгрунтовує 

положення «держава-церква-громадянське суспільство» «самим ходом історії», акцентуючи 

увагу на існуванні в Україні «синергії між церквами, громадянським суспільством і державою, як 

трьома самостійними інституціями» [30].  

Практична реалізація стратегічного партнерства церков, громадянського суспільства і 

держави дуже яскраво виявилась з початком агресії РФ проти нашої країни. «Звернення 

Українських Церков і релігійних організацій з приводу іноземної агресії» оприлюднене 1 березня 

2014 року та підписане десятьма керівниками церков і релігійних організацій України [31], 

якнайяскравіше вказує на громадянську позицію патріотичних українських церков і релігійних 

організацій. Зокрема, серед документів, що символізують підтримку українських церков і 

релігійних організацій курсу нинішнього українського керівництва є те, що Рада Церков 

обговорила з Міністром культури стратегічне партнерство між державою і суспільством [27], 

засудила сепаратизм та виступила за цілісність і непорушність кордонів України [27].  

Зараз основною перепоною для демократичного розвитку державно-конфесійних відносин в 

нашій країні є великі помилки минувшого режиму, на законодавчому рівні. Так, у грудні 2012 

року, незважаючи на чисельні протести релігійних організацій, правозахисників та громадськості 

[29] резонансний законопроект №10221 набув чинності. На думку виконавчого директора 

інституту Релігійної свободи Максима Васіна «найбільша небезпека внесених змін у їх 

неоднозначності, що дозволяє останні вільно трактувати. Особливі загрози для свободи 

віросповідання, – на думку експерта, – вбачаються у розширенні переліку контролюючих 

органів, що наглядатимуть за віруючими та релігійними організаціями, без чіткого окреслення 

меж їх контролюючих повноважень. Також, – наголошує фахівець, – у Законі про свободу совісті 

збережено норму про дозвільний характер публічних мирних зібрань релігійного характеру, що 

прямо суперечить статті 39 Конституції України» [19]. 

Слід наголосити на негативній реакції на прийняття окреслених змін до 35 Статті Конституції 

України Всеукраїнської Рада Церков і релігійних організацій, народних депутатів, 

правозахисників та науковців [29]. Одна з головних причин невдоволення фахівцями – це 

наявність у законопроекті №10221 завуальованих можливостей для легалізації псевдорелігійних 

організацій, або взагалі можливість оминути органи у справах релігій, реєструючись лише в 

органах Укрдержреєстру [19]. 

Варто зауважити про існування достатньої кількості законодавчих документів, які регулюють 

діяльність релігійних організацій у певних галузях суспільного життя України. Відтак, порядок 

набуття релігійними організаціями статусу юридичної особи, окрім базового закону України 
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«Про свободу совісті та релігійні організації» визначається також законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Земельним та 

Податковим, Кримінально-процесуальним кодексами України та багатьма підзаконними актами, 

на кшталт Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів тощо. 

Взагалі, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» оцінюється 

українськими та зарубіжними експертами як такий, що обстоює в Україні належний рівень 

свободи совісті, зумовлюючи рівність усіх релігійних організацій. Проте, необхідно 

підкреслити, що у більшості випадків зміни, які необхідно впроваджувати в життя 

стосуються саме галузевих законодавчих актів, які було відзначено вище, а не базового 

Закону про свободу совісті. Адже, на думку керівника Інституту релігійної свободи 

«прийняті зміни щодо порядку державної реєстрації релігійних громад відкривають більше 

можливостей для легалізації псевдорелігійних організацій» [19]. 

Зараз, коли новий уряд країни, ВРЦіРО та громадянське суспільство стали на шлях сумісної 

розбудови нашої країни є рішення про покладення в основу нових державно-конфесійних 

відносин Концепції (2004 р.), хоча на нашу думку остання повинна модернізуватися, щоб не 

сталося так, як зауважує український богослов та релігієзнавець Ю. Чорноморець «Зараз ми ще 

не в ЄС і не в Митному союзі, але всі негативи, які є і там і там – у нас вже є» [22].  

Відтак, нами доведено необхідність нового законодавчого вирішення існуючих, через 

хибне законодавство минулого режиму В. Януковича, проблем українських церков та 

релігійних організацій. 

Окремим пунктом в майбутній Концепції, на нашу думку, необхідно окреслити забезпечення 

права віруючих на проведення богослужінь під час масових зібрань та заходів. Для прикладу. 

Одна з останніх гучних заяв минулого режиму містила погрозу заборони діяльності Української 

Греко-Католицької Церкви через проведення Богослужінь на Євромайдані, підписана першим 

заступником міністра культури Тимофієм Коханом, де функціонер, посилаючись на положення 

статті 16 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» наголошував на недотриманні 

певних приписів, що може слугувати підставою для порушення перед судом питання про 

припинення діяльності відповідних релігійних організацій. «Міністерство культури, – 

зазначалося в листі, – офіційно звертається до Вас – забезпечити безумовне дотримання 

законодавства України релігійними організаціями, які входять до складу Української Греко-

Католицької Церкви» [37]. Проте, коли в Республіканському Палаці Спорту м. Києва, 

відбувалися масові сеанси «екзорцизму, зцілення від раку та ДЦП, а також зняття родового 

прокляття» [800 грн. вхідний квиток – авт. І.Ч.] пастором харизматичної церкви «Відродження» 

Володимиром Мунтяном, Міністерство культури України взагалі не реагувало [34]. Отже, 

прийняття оновленого демократичного законодавства, під гаслом «ВСІ РІЗНІ – ВСІ РІВНІ» в 

оновленій Українській державі вкрай необхідно.  

Розглядаючи останній пункт завдань нашого дослідження про повну реалізацію політики 

захисту прав віруючих в країні необхідно зазначити, що в умовах військової агресії РФ проти 

України, чималої актуальності набуло державне врегулювання «інституту капеланста», яке б 

стало додатковим імпульсом до ще більш конструктивної підтримки всіма основними церквами і 

релігійними організаціями війська української держави. 

Згідно визначенню окресленому в Концепції державно-конфесійних відносин: 

«Священнослужителів, які здійснюють пастирське служіння в місцях з обмеженим спілкуванням 

та/або правом пересування, як правило, називають капеланами (звідси – інститут капеланства)» 

[3]. У додатку до Листа підписаного членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій від 21 березня 2012 р. міститься пункт про необхідність запровадження інституту 

військового капеланства (душпастирства) в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях. Згідно соціологічного опитування оприлюдненого «Центром Разумкова» у квітні 

2013 року «Більшість громадян поділяють думку про те, що українським Збройним Силам 

потрібні капелани (військові священики). У 2013 р. таку думку підтримали 56% опитаних (проти 

52% у 2010 р.). Найбільшою є підтримка серед жителів Заходу (73%), найменшою – серед 

жителів Центру (42%). Число тих, хто підтримує зазначену думку, переважає число її 
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противників у всіх регіонах, за винятком Центру, де частки її прихильників і противників є 

приблизно однаковими. Серед віруючих підтримка складає 61%, серед невіруючих – 21%» [29]. 

З даного опитування виходить, що ті, хто підтримує потребу Збройних Сил у капеланах, 

становлять більшість або відносну більшість у всіх групах за ознакою конфесійно-

церковної належності. На нашу думку, якщо б подібне опитування було проведено у квітні 

нинішнього року показники, що окреслюють кількість прихильників «інситуту 

капеланства» в Україні були б значно вищі.  

Незважаючи на те, що згадана концепція законодавчо, ще не прийнята і військове 

капеланство залишається невизнаним на державному рівні, українські церкви проводять 

активну роботу в даному напрямку. Зокрема, у Львові створено Центр військового 

капеланства, який має на меті задовольнити релігійні потреби військовослужбовців та 

членів їхніх сімей [32] Степан Сус, що є головою згаданого вище Центру Львівської 

архієпархії УГКЦ, наголошує на тому, що: «Капелани є моральними авторитетами для 

кожного солдата. Їх гасло – «Завжди поруч». З історії українського війська різних періодів 

та різних формувань знаємо: поруч наших воїнів завжди були капелани. Вони, – зауважує 

голова Центру, – супроводжували їх і в мирний час, і в період різних воєнних лихоліть. 

Капелани не мали права носити зброю, єдиним їхнім захистом було Слово Боже» [32].  

Зокрема, УПЦ МП та УПЦ КП почали офіційний збір коштів на підтримку української армії 

[35; 26]. Так, Головний капелан, Митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин, голова 

Синодального відділу Української Православної Церкви (Московського Патріархату) по 

взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України 4 березня 2014 

ініціював екстренну зустріч військового командування з Радою з питань душпастирської опіки 

при Міністерстві оборони, щоб «люди у погонах і оборонного відомства, і Генерального штабу 

ЗС України почули слово та благословення духовенства різних Церков, представники яких 

служать в українському війську» [33]. 

Доцільно окремо наголосити на тому, що Православні священики УПЦ МП у Криму, 

збирають кошти на українську армію, що за обставин, які склалися можна дорівняти 

подвигу [36]. 

Отже, як зауважує нинішній голова ВРЦіРО, що хоча в «нашій Конституції задекларовано 

повну свободу релігії, але в дійсності на кожному кроці ми зустрічаємо наслідки атеїстичної 

доби» [30]. На нашу думку, дана теза дуже пасує не тільки до ситуації, що склалася навколо 

«інституту капеланства», а і довкола питання про «релігійну освіту», гуманітарну та доброчинну 

діяльність релігійних організацій у таких царинах, як медицина, пенітенціарна система тощо. 

Згідно визначенню, задекларованому в Концепції державно-конфесійних відносин (2004 р.), 

релігійна (духовна) освіта – набуття/надання знань з певного віровчення та навичок відповідної 

релігійної практики з метою усвідомленого визнання згаданого віровчення як власного 

переконання особи. Релігійна освіта може мати загально-просвітницький характер або бути 

професійно орієнтованою [3]. Так, враховуючи положення викладені в Статті 1 «Конвенції про 

боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960)» «“дискримінація” охоплює будь-які 

розрізнення, виняток, обмеження чи переваги за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, 

майнового стану чи народження, що має метою або наслідком знищення чи порушення рівності 

ставлення в галузі освіти...» [29]. Так, на нашу думку, відношення до конфесійної освіти в 

Україні саме на межі дискримінації. Адже, у країнах колишнього «соцтабору» вже наприкінці 

минулого століття на державному рівні почали визнавати дипломи духовних академій та інших 

конфесійних ВНЗ, а богословські факультети увійшли до складу державних вишів. Проте, в 

Україні усі законодавчі ініціативи, направлені на розв’язання цієї проблеми до цього часу 

залишалися «ініціативами». Так М. Лагодич у статті «Релігійна освіта в Україні: сучасний стан і 

перспективи» зауважує: «Демократія саме в тому і полягає, щоб влада враховувала потреби і 

запити усіх прошарків населення. Якщо релігійна освіта, у цілому, не суперечить міжнародним 

правовим документам і сформованій закордонній практиці, і є відповідне бажання батьків учнів 
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конкретної освітньої установи, то введення релігійної освіти цілком допустиме і законне». Ми, у 

свою чергу, погоджуємося з автором, який пропонує: 

– розробити та запровадити в середній і вищій школі програми релігійного навчання, 

побудовані на засадах релігійної толерантності та принципах не обов’язковості; 

– вивчити можливість створення в системі національної освіти дошкільних та 

загальноосвітніх закладів за релігійною ознакою (подібно до існуючих в Україні освітніх 

закладів етнічних меншин) [17, с. 265-269]. 

Висновки. Необхідно зазначити, що сьогодні, коли конфесії в Україні мають необмежену 

внутрішню свободу потрібна нова політика держави щодо них, яка б забезпечувала у всій 

повноті права віруючих, і була б якісно новою українською парадигмою у сфері забезпечення 

національного розвитку у форматі «держава-церква-громадянське суспільство». Затвердження 

Верховною Радою України нової Концепції державно-церковних відносин на часі є доведеним та 

вкрай необхідним, особливо зважаючи на те, що в той чи інший спосіб усі українські церкви та 

релігійні організації виступили на захист України.  

 

Література 
1. Андрусишин Б. Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та тенденції розвитку / 

Б.Андрусишин, В.Бондаренко. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, 2012. – 518 с. 

2. Бондаренко В. Приорітетні напрямки державно-церковної політики України / В.Бондаренко // 

Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. ‒ К., 2001. 

3. Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви 

чи до кризи взаємин? // http://www.razumkov.org.ua/upload/Przh_Religion_2013.pdf.  

4. Єленський В. Перспективи розвитку української системи церковно-державних відносин / 

В.Єленський // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Наук. зб. – 

К., 1998. – С.60-64. 

5. Єленський В. Релігія і глобальна політика: світ і Україна / В.Єленський // 

http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD119_ukr_4.pdf 

6. Єленський В. Релігійна свобода і національна ідентичність: Україна / В.Єленський // Релігійна 

свобода. Науковий щорічник. ‒ 2002. ‒ № 6. – С.14-21. 

7. Єленський В. Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід / В.Єленський // Релігійна 

свобода і права людини. Т.2. – Львів: “Свічадо”, 2001. ‒Т. 2. – С.7-23. 

8. Єленський В.Є. Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті) / 

В.Єленський. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с. 

9. Єленський В.Є. Релігія. Церква. Молодь / В.Є.Єленський, В.П.Перебенесюк. – К.: АLD, 1996. – 160 с. 

10. Журавський В. Релігійні чинники у політичному процесі України / В.Журавський // Український 

центр політичних досліджень. – Спостерігач. – 1996. – № 21 (лютий). ‒ С. 8. 

11. Збірник нормативно-правових актів України щодо діяльності релігійних організацій: Довідковий 

посібник. – К., 2004. 

12. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2013 р. 

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Ite

mid=79&lang=uk. 

13. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття / С.І.Здіорук. – К., 2005. 

14. Зінченко В. Релігійні структури і церква в контексті формування громадянського суспільства в 

Україні / В. Зінченко // Історія, філософія, релігієзнавство: науковий журнал / Житомирський 

державний університет імені Івана Франка; Вид-во «Антросвіт». – К., 2009. – № 3.– С. 56-62. 

15. Історія релігії в Україні: У 10-ти томах. Т. 10.: Релігія і церква років незалежності України. – 

Дрогобич, 2003.– 365 с. 

16. Кардош Є.Ю. Державотворчий процес в Україні і Церква: Автореф. дис ... канд. політ. Наук / Є.Ю. 

Кардош. – К., 1995. – 20 с. 

17. Лагодич М. Релігійна освіта в Україні: сучасний стан та її перспективи // Труди Київської Духовної 

Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії Української Православної 

Церкви Київського Патріархату. – К., 2005. – № 2 (2). – С. 265-269. 

18. Маринович М. Роль Церков у будівництві посткомуністичного суспільства в Україні / М.Маринович // 

Незалежний культурологічний часопис „Ї”. – 2001. – №22. – С.205-207. 

19. Релігійне життя в умовах змін до Закону про свободу совісті в Україні 

http://www.irs.in.ua/mv/2013/01/blog_549 

20. Релігія і влада в Україні. Проблеми взаємовідносин [Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого 

столу на тему: "Державно-конфесійні відносини в Україні: їх особливості і тенденції розвитку". 8 

лютого 2011 року]. К.: Центр Разумкова, 2011 // www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf 

http://www.razumkov.org.ua/upload/Przh_Religion_2013.pdf
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
http://www.irs.in.ua/mv/2013/01/blog_549
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf


Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

283 

21. Филипович Л. Влада і Церква: Кінець непочатого діалогу? / Л.Филипович // Релігійно-інформаційна 

служба України. – 2010. – 19 грудня // risu.org.ua. 

22. Чорноморець Ю. Пріоритети державної політики в релігійній сфері Газета День – № 54 (2014) від 21 

березня. 

23. Юраш А. Релігія і Церква років незалежності України / А.Юраш. – К.-Дрогобич, 2003. 

24. Yelensky V. The Ukraine: Church and State in the Post-Communist Era // Church-State Relations in Central 

and Eastern Europe (ed. by I.Borowik). – Cracow: “Nomos”, 1999. – P.136-152. 

25. Kirche und Politik im posttotalitaren Sozium: die Ukraine [Elenskij V. Kirche und Politik im posttotalitaren 

Sozium: die Ukraine // Religion und Gesellschaft im postsowjetischen Raum. – Wurzburg: “Der Christliche 

Osten”, 1996. – S.111-39. 

26. https://www.facebook.com/hromadsketv/posts/840477905979178? 

comment_id=117833373&offset=0&total_comments=15 

27. http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1408%3A1&catid=34%3Aua&Itemi

d=61&lang=uk 

28. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

29. http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php 

30. http://religions.unian.ua/orthodoxy/903850-tri-tezi-golovuyuchogo-u-vseukrajinskiy-radi-tserkov-

mitropolita-onufriya-upts.html 

31. http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ecumen_doc/55616/ 

32. http://risu.org.ua/article_print.php?id=55788&name=society_digest&_lang=ua& 

33. http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/55569 

34. http://ru.tsn.ua/kyiv/v-centre-kieva-sekta-muntyana-provodit-adskie-seansy-izgnaniya-besov-vykachivaya-iz-

lyudey-dengi-326265.html 

35. http://orthodoxy.org.ua/data/sinodalniy-viyskoviy-viddil-upc-rozpochav-zbir-koshtiv-na-pidtrimku-

ukrayinskoyi-armiyi.html  

36. http://www.pohlyad.com/news/n/45466 

37. http://vgolos.com.ua/news/u_yanukovycha_uzhe_pogrozhuyut_zaboronyty_ugkts_130289.html 

 

John Chernushko 

Priority areas church-state relations in Ukraine post-revolutionary period 

 

This article analyzes the new vector of social and political relationships, the beginning of 

which was formed during the revolution of dignity of 2013/2014 biennium – "state-church-civil 

society". In particular, the author defined priorities that become current at the time: adoption of a 

new concept of church-state relations, the abolition of law project (bill) number 10221 and the 

adoption of a particular juridical act about «institute chaplaincy» and «religious education». 
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В статье анализируется новый вектор общественно-политических взаимоотношений, 

начало которых было сформировано во время революции достоинства 2013/2014 гг. – 

«государство-церковь-гражданское общество». В частности, автором определяются 

приоритетные направления, ставшие актуальными сегодня: принятие новой концепции 

государственно-церковных отношений, отмена законопроекта № 10221 и принятия 
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КАТОЛИЦЬКІ ІКОНИ У ПАЛОМНИЦЬКОМУ КУЛЬТІ 

 

Досліджено загальну значимість паломництва в культовій практиці Католицької 

церкви як вияв особистої віри та глибинної сутності християнства. Проаналізовано 

пошанування ікон як одних із основних об’єктів католицьких санктуаріїв, котрі 

репрезентують матеріальний вимір присутності божественного у сакральному просторі, 

що сприяє комунікації віруючих із Богом. Розкрито розуміння обряду коронації 

чудотворних зображень у Католицизмі. Простежено органічну образно-символічну 

спільність відпустових центрів і самого паралітургічного паломницького культу з іншими 

формами духовної культури. Висвітлено особливості культу ікон на прикладі окремих 

католицьких санктуаріїв. 

Ключові слова: ікона, Католицизм, паломництво, санктуарій, культ. 

 

Постановка проблеми. Важливим завданням сучасної релігієзнавчої науки є пошук 

оптимальної формули плідного діалогу теологічного й релігієзнавчо-філософського знання. 

Одним із ефективних методів такого вектору досліджень є емпіричний аналіз конфесійних 

культових практик, що виражають реальні прояви релігійної практики у загальній картині 

світогляду віруючої людини. Без сумніву, практичні заглиблення у культ відповідної 

конфесії сприяють більш глибшим теоретичним висновкам теоретичної науки. Такий 

праксеологічний аспект академічного релігієзнавства потребує використання історичного, 

феноменологічного, герменевтичного та інших наукових методів.  

На нашу думку, важливо дослідити багатоаспектні прояви католицького паломництва 

для реконструкції інтегрального образу культової практики західного християнства, що 

доповнюватиме й загальну картину культурного світу Європи, що формувалася протягом 

століть. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняному релігієзнавстві католицьке паломництво 

не було об’єктом комплексного аналізу. Проте певною мірою цю проблему розглядали у 

своїх фундаментальних наукових працях А.Колодний, В.Докаш, П.Яроцький, С.Кияк, 

О.Недавня та ін. Науковець Іван Остащук дослідив один із аспектів цієї культової практики, 

зокрема її символічний вимір [Див.: 4]. Звичайно, не залучаємо до наукових досліджень ті 

публікації у конфесійній католицькій періодиці, які носять виключно популярний характер. 

Існує чимало книжкових видань та інтернет-ресурсів різними мовами, в котрих 

проаналізовано зазвичай історичні сторони конкретних католицьких санктуаріїв. Вони 

важливі для релігієзнавчо-філософського аналізу як емпіричний матеріал.  

Мета представленої статті полягає в аналізі ролі культу чудотворних ікон у загальному 

контексті католицького паломництва.  

Завдання нашої роботи наступні:  

 довести важливість паломництва у християнському культі; 

 висвітлити важливість іконопошанування у католицьких паломницьких центрах; 

 представити органічну семантичну єдність топосів паломництва й інших феноменів 

духовної культури, зокрема красного письменства; 

 проаналізувати культ ікон у конкретних католицьких санктуаріях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Паломництво у Католицькій церкві належить 

до паралітургійних практик із метою поглиблення особистої віри та місіонерської діяльності, а 

також і до самої глибинної сутності християнської релігії. Медієвіст Жак Ле Гофф відзначав, 

що хибними були тривалі стереотипи в історичній та культурологічній науках про 

переважаючу статичність укладу життя середньовічної людини, коли начебто подорожували 

лише воїни та монахи. За висновками історика, «середньовічне людство рухливе, проводить 
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частину життя у дорозі (in via), втілюючи християнське визначення людини як мандрівника, 

паломника, homo viator […] Це зусилля здійснювалося заради спасіння душі, відпущення 

гріхів, тілесного оздоровлення. У середньовіччі паломництво було ще й способом каяття, і 

коли після тисячного року, особливо в ХІІ і ХІІІ століттях, хвиля покаяльників поглинула 

християнський світ, ідея паломництва наче набула другого дихання […] Проте звичайного 

мандрування не досить: щоб паломництво відбулося, потрібна певна свята мета. Тому виникає 

ціла мережа паломницьких маршрутів християнським світом, ієрархія святих місць, куди 

паломники відправлялися заради духовного контакту з Богом або святим» [3, с. 105]. Таким 

фізичним вираженням контакту з надприродним були ікони, котрим віддавалася пошана часто 

як основним об’єктам католицьких санктуаріїв.  

Раніше не було потреби пояснювати про необхідність і важливість у духовному житті 

окремих культових практик, до яких належить і паломництво. До епохи 

постмодерністського плюралістичного сумніву і вільної інтерпретації культурного спадку 

європейська цивілізація була закорінена у глибоку традицію. Кардинал Йозеф Рацінгер у 

своїй праці «Вступ до християнства. Лекції про Апостольський символ віри» (1968 р.) 

писав: «Духовна ситуація в минулому була такою, що поняття «традиція» описувало 

програмуючу матрицю. Традиція оберігала, і людина могла покластися на неї. Вона 

вважала, що перебуває у безпеці та стоїть на правильних позиціях лише тоді, коли може 

покликатися на традицію. Сьогодні ж панує прямо протилежне відчуття: традиція 

сприймається чимось, що віджило, чимось виключно вчорашнім, а прогрес – справжньою 

обителлю буття, так що людина бачить себе не в традиції, не в минулому, а в просторі 

прогресу та майбутнього» [6, с. 22]. 

Паломницька традиція Католицької церкви формувалася у середні віки та в епоху 

Нового часу. Із кінця ХV ст. поширилася регіональна тенденція зі зростанням культу 

локальних святих та розвитку паломницьких практик, пов’язаних із чудотворними 

зображеннями. Люди оточували повагою конкретні образи, чудодійність котрих 

санкціонувалася легендами й агіографічними наративами, історіями про особливі знаки, 

видіння, зцілення тощо. Ікона чи скульптура (переважно у Західній Європі) становили для 

паломників персоналізацію sacrum, а її відвідання заспокоювало велике прагнення вірних 

матеріально володіти предметом культу [Див.: 17, s. 213]. 

У Православній і Католицькій церквах ікона наділена широким діапазоном 

богословського осмислення, великою традицією мистецького інтерпретування і культового 

пошанування.  

Більшість шанованих католицьких ікон присвячені Пресвятій Діві Марії, що не 

випадково, адже «якщо ікона Христова – основа християнської образотворчості – передає 

риси Бога, що став Людиною, то в іконі Богоматері ми маємо образ першої людини, що 

здійснила мету втілення – обожнення людини» [13, с. 31]. Тому такий особливий зв'язок 

Богородиці зі звичайними людьми, тому Її місця культу є настільки поширені, тому віруючі 

люди так відверто, щиро, безпосередньо звертаються до Неї за порадою і допомогою, з 

вдячністю й прославленням, зокрема, на паломницьких шляхах Європи. 

У відвіданні сакральних центрів і пошануванні святих зображень бачимо великий 

екуменічний потенціал; через християнські ікони відбувається зближення традицій Сходу і 

Заходу: «сучасний західний світ відкриває для себе християнський Схід через ікону. Образ 

говорить сьогодні більше, ніж слово, адже досі слова лише розділяли два світи християн – 

православних і католиків. Іконостасний образ як спільний духовний спадок, народжений у 

ще нерозділеній Церкві, сьогодні знову об’єднує їх» [10, с. 280-281]. 

Церковний діяч та літературознавець архієпископ Ігор Ісіченко відзначає символічний 

аспект паломництва, що надихається образністю Святого Письма, у контексті однієї з тих 

культурно-історичних епох, які особливо користувалися підтекстово-умовними, 

метафоричними й семіотичними засобами у переданні художньої дійсності в мистецькому 

просторі: «Метафора дороги як духовного вдосконалення людини склалася вже в біблійних 

книгах Старого Завіту. Її формотворчою основою є мотив повернення людини до Едему, 
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втраченого праотцями Адамом і Євою через гріхопадіння. Вміщення Едему в конкретні 

просторові виміри (Бут. 2:8-14) та покарання праотців вигнанням із райського саду (Бут. 

3:23-24) проектують релігійну ідею подолання гріха й поєднання людини з Творцем у певні 

просторово-часові парадигми. Долання фізичного простору стає видимою формою 

простування до Бога» [2, с. 100]. Мова йде про барокову культуру.  

Як відомо, в іконографії символізм займає одне з найважливіших місць в ієрархії 

виражальних засобів, тому нічого дивного немає в тому, що такі феномени релігійної 

культової практики – паломництво й ікона – тісно між собою пов’язані в інтегральному 

процесі духовно-практичного осягнення світу та виражання власних релігійних почуттів. 

Чимало шанованих і чудотворних ікон виникли в естетиці барокового макросвіту. 

Умовність іконографії суголосна із відвіданням святих місць: «Паломництво 

інтерпретується бароковою культурою не стільки як подолання фізичного простору, 

скільки як пошук на землі відбиття Небесного Царства. Це стимулює проникнення поза 

матеріальні параметри символу в його сакраментальну сутність» [2, с. 100]. 

Ікони є також віднайденням богоподібності у людському, земному образі. Цей містично-

духовний аспект іконології по-академічному детально аналізує релігійний філософ Павло 

Флоренський [Див.: 11]. 

Культ чудотворних ікон пов’язаний не тільки з паломницьким шляхом до відповідного 

релігійного центру, але й процесійними ходами з об’єктом пошанування: з представниками 

духовенства, свічками, часто з духовим оркестром, представниками різноманітних 

церковних спільнот і груп. За спостереженням Ольги Фрейденберг, хода (варіант символу 

дороги) в літургійному обряді – метафора воскресіння [12, с. 248].  

У чудотворних зображеннях як одних із головних об’єктів паломницького руху 

поєдналося національне й універсальне, що, зрештою, відповідає вселенському характеру 

католицизму: «Ікона – мистецтво національне і водночас всесвітнє, бо вселюдське 

починається з національного […] Велич грецької ікони, яка виникла ще на зорі 

християнства і злетіла на духовних крилах Сьомого Вселенського Собору, полягає в тому, 

що вона дала на розсів між народами добірне зерно теологічних і філософських основ 

ікономалярства […] Ікони покликані були свідчити про «великі діла Божі». Мали вони це 

робити «мовами нашими», тобто зрозумілими і близькими кожній національній спільноті та 

властивими їй мистецькими засобами» [8, с. 20].  

Етно-національне, зокрема польське, й загальноєвропейське поєдналися в образі й культі 

Милятинського Страждаючого Ісуса.  

Образ Милятинського Ісуса – для українських католиків один із найшановніших, 

зокрема на Західній Україні. Раніше це був важливий пасійний санктуарій Львівщини. Сама 

ікона є справою невідомого італійського автора XVII ст. Після передання цього образу 

побожними родинами отцям кармелітам у Новому Милятині було зведено новий бароковий 

костел (1771-1791), що мав форму хреста для підкреслення символізму пасійного культу. 

Опікувалися далі цим санктуарієм після ліквідації кармелітського ордену єзуїти, а потім і 

дієцезіальні священики. У 1906 р. львівський митрополит Юзеф Більчевський (до речі, 

святий Католицької церкви) віддав святиню згромадженню місіонерів-вікентійців. У 

міжвоєнний період санктуарій відігравав велику роль у відродженні релігійності в 

Львівській архідієцезії: щороку було 12 відпустів (деякі, з огляду на дозвіл греко-католикам 

відзначати тут свята за юліанським церковним календарем, проводилися двічі), на котрі 

збиралися тисячі паломників. Головною урочистістю був відпуст 14 вересня – Воздвиження 

Хреста Господнього. Напередодні до святині сходилися багато паломницьких груп із 

хоругвами, хрестами і феретронами (переносними, двосторонньо намальованими іконами у 

прикрашених рамах або скульптурами на підставках). Під час більшовицької небезпеки у 

1920 р. чудотворний образ Милятинського Ісуса було перевезено до Львова, також 

переховувалося його і під час Другої світової війни. У 1945 р. вивезено до Кракова. Сам 

санктуарій був зачинений, на сьогодні його споруди передані православній громаді. 

Католицька церква в Україні встановила у Кам’янці Бузькій (за кілька кілометрів від 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

287 

історичного місця) санктуарій Конаючого Господа Ісуса з Милятина (у 1996 р.), 

подарувавши місцевому костелу копію ікони.  

Паломницький шлях і процесійні ходи із цією іконою цілком вписуються в варіації 

євангельського сюжету розп’яття в українській бароковій літературі, за якою рух Ісуса по 

землі переосмислюється як рух людини до Бога.  

Відштовхуючись від тези Г.-Ґ. Ґадамера герменевтичного виміру «розуміння-чогось-

через-щось-інше» [1, с. 130], простежимо спільні концепти у паломницькому католицькому 

культі та бароковій українській поезії. Скажімо, в Йоаникія Волковича читаємо:  

Ісус мой, отец мой, пан мой, на смерть шествуєт,  

Всe стежки пречистою кров’ю знаменує. 

Иди ж, о душе моя, за Христом спишися [9, с. 158] 

В іншого поета Андрія Скульського такі рядки: 

Кланяємся ногам, котрыє ходили 

… ку небу стежку вірним торуючи [9, с. 142] 

У Григорія Сковороди теж осмислювався цей образ: 

Веди мене з собою в горній путь на крест; 

Рад я жить над горою, брошу долню персть [7, с. 38]. 

Тут виразна ремінісценція біблійного тексту, в якому Христос використовує метафору 

дороги: «Каже Йому Хома: Господи, ми не знаємо, куди Ти йдеш. [Тож] як можемо знати 

дорогу? Говорить йому Ісус: Я є дорога, і правда, і життя! Ніхто не приходить до Отця, 

якщо не через Мене» (Ів. 14, 5-6). 

Сковородинівська «втеча від світу», втілена в мандрах, є реалізацією особистої свободи в 

умовах, коли її не можна реалізувати в дійсності. Саме в цьому контексті експлікується 

мандрівність Г. Сковороди. «Хто всюди, той ніде» – розмірковує Сковорода вслід за 

Сенекою. Мандри забезпечують свободу від всього мирського, суєтного […] Сковорода 

прагне звільнитися як від фізичного впливу світу (1), так і від духовного (2)» [5, с. 57]. 

Така континуальність мікрорівня топосів (як мандрівних образів-констант універсальної 

мови культури у відносно стабільному значенні, що стосуються вічних проблем людської 

екзистенції) мандрів, дороги, шляху засвідчує вкоріненість української культури у світову 

християнську традицію, зокрема у семантичне поле паломницького руху, в якому 

шанування чудотворних ікон виходило зі спільних християнських богословського і 

народно-обрядового джерел. Тут культ ікон вписувався теж у суто естетичне прагнення 

служіння Богові якнайкрасивішими засобами, зокрема малярськими. Народна ж культура 

прикрашала офіційний католицький культ флористичними, пісенними засобами. Наведені 

приклади символічної образності поезії українського бароко та функціонування 

милятинської ікони належать до однієї культурно-історичної доби, отож, не має нічого 

дивного в їхній стильовій синхринності. 

Чудотворні ікони і скульптури в католицьких санктуаріях часто були відзначувані 

особливим обрядом коронації (милятинський образ страждаючого Ісуса теж був 

коронований). Переважно це були марійні образи.  

Звичай коронування відомих і прославлених феноменологічними діяннями зображень 

Матері Божої здійснюється для підкреслення їхнього достоїнства й автентичності культу.  

Згідно приписів Католицької церкви, коронованими можуть бути лише ті зображення, 

які відзначаються тривалим культом і чудодійними властивостями, тобто ті, до котрих вірні 

звертаються з довірливими проханнями до Мадонни.  

Коронація ікон або скульптур – це один із численних проявів пошанування Богородиці 

та Дитятка Ісуса. Вони виникли з глибокої віри та побожності людей, котрі прагнули таким 

чином виразити правду, що Марія, будучи з’єднаною зі Своїм Сином у справі спасіння, 

бере участь також у Його царській славі. Із метою відзначання цього достоїнства Марії, 

виник звичай прикрашання царськими коронами тих зображень Матері Божої, що 

характеризуються винятковою славою. Уже в перших століттях християнства представляли 

постать Марії у царській короні. Християнські митці часто малювали Матір Божу, що 



Релігія та Соціум. – 2014. – №1-2 (13-14) 

288 

сидить на монаршому троні з відповідними символами царської гідності в оточенні свити 

ангелів і святих. Інколи у композиції картин був присутній Ісус Христос, Який коронував 

урочисто Свою Матір. Коронація дорогоцінними коронами ікон і скульптур Марії – це 

також визнання Апостольської Столиці, що пошана, яку віддають вірні цьому зображенню, 

узгоджена із віровченням Католицької церкви.  

З історії відомо, що перша коронація мала місце в 1631 р. у ватиканській базиліці за 

понтифікату Урбана VІІІ [Див.: 15]. Сам обряд коронації завжди пов’язувався з 

багатолюдними паломництвами, адже на таку подію Святий Престіл завжди вділяв 

урочистих відпустів.  

У промові під час однієї з коронацій ікон папа Іван-Павло ІІ сказав: «Коронація 

пов’язана з царською гідністю. Тому також відсилається до слів Благовіщення, котрі 

говорять про царську гідність Христа. З царством Сина пов’язане царювання Його Матері 

[...] Його царство – та Її царювання – не з цього світу. Проте воно закорінилося в історії 

людини, в історії всього людського роду тому, що Син Божий, співістотний Отцеві, став 

людиною за причиною Святого Духа у лоні Марії. Остаточно ж це царство закорінилося в 

історії людства через хрест, при котрому перебувала Богородиця. І в цьому закорінені це 

царство триває. Триває на землі. Триває в різних місцях землі» [16]. Згідно католицького 

віровчення та народної побожності, особливо присутнім це царювання Ісуса і Марії є в 

відзначених благодатністю сакральних просторах, де матеріальним вираженням комунікації 

Бога з людиною є чудотворна ікона чи скульптура.  

Висновки. Культ чудотворних ікон, зокрема удостоєних дорогоцінних корон від 

римського єпископа, у католицьких паломницьких санктуаріях був одним із основних 

проявів залучення широких верств населення до офіційної культової практики Західної 

церкви, що сягала своїм корінням раннього середньовіччя, отримала теологічне 

осмислення, була відрефлексована у повчаннях святих, проявилася у містичному досвіді у 

різних феноменологічних виявах. 

Вважаємо, що у подальшому слід дослідити різноманітність харизм окремих 

католицьких санктуаріїв, в залежності від домінюючого культу чи специфіки служіння 

відповідного монашого ордену; докладніше проаналізувати особливості католицького 

віровчення стосовно пошанування Марії у Її зображеннях; розкрити основні тенденції 

особливостей пастирського служіння в паломницькому культі. 
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Yana Popovych  

Catholic icons in the pilgrimage cult  

 

The overall significance of pilgrimage in the cult practices of the Catholic Church as an 

expression of personal faith and the deep essence of Christianity is investigated. Veneration of 

icons as one of the main objects of Catholic sanctuaries which represent physical dimension of the 

divine presence in the sacred space that promotes communication with God believers is analyzed. 

Reveals an understanding of the coronation rite miraculous image of Catholicism. The organic 

imagery and symbolic community of pilgrimage centers and separately paraliturgical pilgrimage 

cult with other forms of culture is traced. The peculiarities of the cult of icons on the example of 

some Catholic sanctuaries is highlighted. 

Keywords: icon, Catholicism, pilgrimage, sanctuary, cult. 

 

 

Яна Попович 

Католические иконы в паломническом культе 

 

Исследовано общую значимость паломничества в культовой практике Католической 

церкви как проявление личностной веры и глубинной сущности христианства. 

Проанализировано почитание икон как один из главных объектов католических 

санктуариев, репрезентирующих материальное измерение присутствия божественного в 

сакральном пространстве, что способствует коммуникации верующих с Богом. Раскрыто 

понимание обряда коронации чудодейственных изображений в Католичестве. Прослежено 

органическую образно-символическую общность отпустовых центров и самого 

паралитургического паломнического культа с другими формами духовной культуры. 

Освещено особенности культа икон на примере отдельных католических санктуариев.  

Ключевые слова: икона, Католичество, паломничество, санктуарий, культ. 
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ГЕНЕЗИС И ТИПОЛОГИЯ БАПТИЗМА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕГО 

ВЕРОУЧЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

В статье проанализировано возникновение и формирование богословия евангельско-

баптистского движения в постсоветский период. 

Ключевые слова: реформация, богословие, вера, благочестие, святость, крещение, 

социальное служение, возрождение. 

 

Актуальность темы. Баптизм является самым крупным и влиятельным среди свободных 

церквей в настоящее время. За столетнее существование евангельские верующие не имели 

возможности для серьезного исследования своей истории и ее описания. Основным 

достижением последних лет есть дискуссия о социальной и богословской позиции 

евангельских церквей. Только по пути открытости к прошлому и будущему, 

постатеистическому обществу возможно обретение себя, понимание своей самобытности. 

Цель исследования: цель работы заключается в изучении исторических и 

типологических особенностей евангельско-баптистского движения на Украине. В работе 

производится анализ доктринальных и социальных особенностей баптизма на Украине, а 

также произведено исследование состояния баптизма в постсоветский период. 

Новизна. В работе рассматриваются традиционные теологические концепции и 

возможности развития баптизма в новых условиях – это переход от закрытого типа 

баптистского движения к открытому, изменение идентификации, формирование 

социальной доктрины церкви, адаптация к существующим условиям.  

Степень разработки проблемы. Работы, посвященные украинскому баптизму можно 

разделить на 4-е группы: труды православных авторов, светские публикации, работы 

дореволюционного периода, исследования советского и постсоветского периодов. Данные 

исследования отражают историю зарождения баптизма на Украине, в них анализируются 

причины его возникновения и типология. Отделение религиоведения Института философии 

НАН Украины, возглавляемый А. Колодным к 2000 году выпустил 10-томную серию 

«История религии Украины», где есть раздел, посвященный истории евангельско-

баптистского братства.  

В общей сложности этими вопросами занимались: Г.Кюнг, Д.Макс-Артур, В.Еленский, 

В.Любащенко, И.Недзельський, В.Приступа, Ю.Решетников, П.Рикер, С.Санников, О.Спис, 

В.Ткачук, Й.Хёффнер, М.Черенков, Л.Шендеровский и др. 

Анализ социального христианского учения находим в работах С.Головащенко, Т.Горбаченко, 

В.Губерского, В.Лубского, А.Колодного, П.Сауха, Л.Филипович, П.Яроцкого. Концепции 

поздних протестантских церквей и практики социального служения исследуют наши авторы 

А.Московчук, Н.Дудар, В.Еленский, П. Павленко, В.Франчук. 

Изложение основного материала. В Украине сформировался круг независимых 

экспертов-аналитиков, которые также исследуют евангельско-баптистское движение. 

История происхождения и проникновения баптизма на Украину имеет достаточно богатую 

отечественную и зарубежную историографию. Хотя надо отметить. Что практически за 

более 100 лет своего существования евангельские верующие, борясь за право 

существования, не имели возможности для серьезного исследования своей истории и ее 

описания. Сегодня, после провозглашения Украиной курса на построение 

демократического общества, появилась реальная возможность объективно подойти к 

анализу идентификации евангельских христиан-баптистов. Основным достижением 

последних лет стала дискуссия о социальной и богословской позиции евангельских 
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церквей. На смену опыту прежних времен пришел период социальных экспериментов, 

разного рода контекстуализации. Эти вопросы требуют дальнейшей разработки. 

90-е годы ХХ столетия стали периодом формирования и развития евангельско-баптистского 

движения. Можно отметить, что это движение является уникальным. Оно представляет собой 

синтез восточной и западной религиозной мысли. В результате мы можем рассматривать его, 

как с позиций мирового протестантизма, так и отечественного религиозного движения. 

Евангельско-баптистское движение представляет собой также историю украинского общества. 

Основным приобретением украинского евангельского движения явились свобода личного 

исповедания, доступность и понятность Библии для каждого, простота в служении. В итоге это 

движение на Украине стало моделью национального християнства.  

Украинское евангельское движение до сих пор находится на стадии возобновления 

приобретений Реформации, которая не получила должного развития. В своей основе оно 

консервативно и сохраняет дистанцию от либерального богословия и секулярных 

тенденций. Евангельское движение изменило не только акценты в вероучении и служении, 

а и предложило новый социальный образ христианства. Потенциал данного движения 

достаточен для формирования национальной, культурной, духовной ментальности и 

отвечает идеалам гражданского общества [33, с. 11-27]. 

Баптистское движение возникло в результате реформации религии в Англии. [30, с. 83-

105]. Смысл ее заключался в очищении учения церкви от мирского влияния. Важный 

акцент ставился на личную веру, на личное переживание, на личное благочестие. 

Баптистское движение, имея реформаторский характер, имеет активный миссионерский 

потенциал. Результатом этой деятельности образовались многие церкви по всему миру, в 

том числе и на Украине. Во второй половине ХІХ века учение баптистов распространилось 

по всей Российской империи. Украинский баптизм после англо-американского и немецко-

европейского, является третьей разновидностью всемирного баптизма. В отличие от 

немецких и русских баптистов украинское направление стали называть штундобаптизмом. 

Оно имело два толка Косяковский и Чаплинский. Первый называли старо штундизмом, 

второй младо штундизмом, потому что отвергалось перекрещивание. Хотя как 

самостоятельное движение штундизм виделять нельзя. По словам священника И. 

Недзельского штундизм – это протестантство с массой толков и свойственными каждой 

общине признаками. Евангельское пробуждение украинцев обозначилось появлением в их 

среде штундистов пиетического и новопиетического направлений [13, с. 76-79]. Опыт 

показывает, что пиетизм родился как реакция на закостенелость формы и идей, на 

преобладание голого разума и знаний над верой. В настоящее время чтобы увидеть 

мировоззренческий контекст, в котором мы живем, требуется внимание к людям, которые 

разуверились познавать что-либо. Церкви нужно быть богословствующей, и по словам 

Шлеермахера, реформация должна продолжаться [7].  

Ни одна из баптистских общин не приняла баптистские принципы в готовом виде. 

Например, признание недействительным крещение детей украинские штундисты усвоили 

значительно позже необходимости покаяния и возрождения. Как известно, в баптистском 

учении уделяется большое значение преобразованию ума человека [11, с. 6-10]. Считается, 

что преобразование ума человека ведет к внешнему преобразованию жизни. 

Первые общины евангельского направления вначале имели разные названия. Украинские 

верующие назывались вначале «христианами крещенными по вере», а лишь позже приняли 

название «баптисты». Многие штундисты целыми общинами принимали крещение и 

переходили в баптизм. В документах, в большинстве случаев, их все равно называли 

штундистами или штундобаптистами. Не все штундисты принимали учение о крещении по 

вере. Например, Чаплинские штундисты заявляли местному священнику о том, что они 

готовятся к крещению. Поглощение «штундизма» баптизмом означало перерождение 

первого в одну из сложившихся протестантских церквей [18]. 

Евангельское движение, зародившееся в высшем петербургском свете, нашло свое 

продолжение среди широких слоев общества Российской империи, в т. ч. и на Украине. 
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Влияние его на многие сферы русской жизни превосходили степень воздействия на 

окружающих штундистских и баптистских общин. Образованные, хорошо воспитанные, 

культурные пашковцы внесли не только в русское, но и в украинское евангельское 

движение демократическое начало [9]. 

На обоснование вероучения евангельских христиан повлияло богословие плимутских 

братьев, это сказалось и на учении о святости. Его последователи лорд Редсток, Пашков и 

Проханов считали, что не нужно глубоко изучать Писание, а все что нужно и так ясно. Важный 

акцент ставился на личную веру. Вера должна быть пережита и прочувствована и задача 

церкви – возвестить Христа. Это главное направление миссионерства. На формирование 

богословия плимутских братьев и движение святости повлиял, у свою очередь, пиетизм и 

движение благочестия графа Ценцендорфа, Джона Уэсли и др. Итак, вероучение евангельских 

христиан на Украине формировалось под влиянием пиетизма и учения о благочестии. Влияние 

пиетизма, благочестия и истины пережитой и прочувствованной в отрыве от богословия 

является достаточно характерным явлением [14, с. 6]. 

На богословие баптизма на Украине повлияло также движение пробуждения, которое 

возникло в Америке. Основателями это движения были Чарльз Финней и Моуди. 

Характерными для этого движения были призывные собрания. Движение пробуждения 

достаточно хорошо нашло свое согласование с движением пиетизма. Смысл этого сводился к 

следующему: необходимо принять Христа, следовать за Ним, выбрать доброе и отвергнуть 

злое и т. д. В результате сменился стереотип восприятия служения в церкви. Служение 

оценивается не по тому, что было сказано, а как это было сказано. Главное здесь – это чувства, 

что человек пережил во время служения. В связи с этим возникает проблема с богословским 

образованием на Украине. Евангельские христиане считают, что верующий должен быть 

рожденным от духа и иметь уверенность в спасении, основанную на оправдании по вере. Они 

не отрицают, что Бог действует в других странах через другие выражения христианства. В 

церкви евангельских христиан Петербурга практиковалось всеобщее священство. Главное 

внимание уделялось на возрождение и освящение сердца, а не наполнение ума большим 

количеством знания. Прежде всего, это был пиетизм чисто евангельского типа. Он сохранил в 

себе черты европейского пиетизма: свободу от узко конфессиональной направленности и 

отсутствия тенденций к созданию церковной иерархии. Этот пиетизм был очищен и от 

мистических наслоений, что было свойствененно российскому обществу. Европейский 

пиетизм зародился как реакция на протестанскую ортодоксию. Русский великосветский 

пиетизм – это своеобразный протест против засилья православного обрядоверия. Активность 

верующих не прошла незаметно для властей, осуществляющих слежку за их деятельностью. 

Вскоре евангельское служении было объявлено противозаконной государственной 

деятельностью. Доктринальная система евангельских христиан позволила выжить во время 

гонений. Судьба евангельского движения складывается не просто. В 1905 году оно выделилось 

в Русский евангельских союз во главе с Иваном Степановичем Прохановым. Этот союз, 

оставаясь вероучительно и организационно баптистским, развивается уже по своей традиции 

паралельно с союзом баптистов [34, с. 101]. 

В 1905 году на 1-м Всемирном конгрессе баптисты объявили Апостольский символ веры 

наиболее адекватно отражающим веру и приняли “Семь основних принципов веры” или 

“Семь баптистских принципов”, которые содержат основные вероучительные положення 

баптистов всего мира. Формулировки этих принципов в различных баптистских изданиях 

отличаются друг от друга, но смысл их от этого не меняется. В истории украинского 

евангельско-баптистского движения мы имеем вероисповедания веры, которые 

пользовались авторитетом среди верующих [21]. К ним относятся: исповедания веры и 

устройства общины баптистов, или Гамбургское вероисповедание (1847) И. Онкена, 

вероисповедание М. Ратушного (1871), объяснение веры ссыльного штундиста И. 

Шубского (1880), вероисповедание Чаплинского, “Краткий катехизис или изложение 

вероисповедания руських баптистов” И. Рябошапки (1879–1880). Сюда не можно отнести 

письмо-исповедание веры В. А. Пашкова (1880), исповедание веры христиан баптистов Ф. 
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П. Павлова (1906 и под редакцией Н. В. Одинцова 1928), изложение евангельское веры, или 

вероучение евангельских христиан И. С. Проханова (1910, переиздано в 1924), Краткое 

изложение вероучения евангельских христиан И. В. Каргеля (1913), исповедание веры 

евангельских христиан-баптистов (1985), Символ евангельской веры (1997), Вероучение 

Союза церквей евангельских христиан-баптистов (1997), Визнання віри євангельских 

християн-баптистів (2012) [4]. 

Первое поколение украинских баптистов во второй половине Х1Х века начало 

составлять вероучение, в котором излагались основы их духовних воззрений. Баптисты 

считают, что строить свою веру и систему знаний о Боге, мире и о себе нужно в первую 

очередь на Священном Писании, то есть на откровении Бога, а форма и степень 

использования остальных источников зависит от специфики каждой общины. С другой 

стороны, евангельское движение на Украине зародилось и существовало в режиме 

апокалептического ожидания. Этим объясняется асоциальный, замкнутый характер 

евангельской общины. В раннем христианстве апокалептические взгляды утрачивают свое 

значение, а для общины евангельских христиан-баптистов эти взгляды имели важное 

значение. Здесь ситуация перед пришествием Христа еще больше обостряется. Политика 

властей, направленная на искоренение религиозных предрассудков в совокупности с 

апокалептической ментальностью воспитали в сознании верующих образ «страдающей 

церкви». Властям удалось обезглавить евангельское движение, лишив его 

интеллектуальной и духовной элиты. В результате, доверие к властям было утрачено. 

Лишенное интеллектуальной и духовной элиты баптистское движение приобрело 

негативное отношение к образованию и культуре вообще. Это является припятствием для 

прихода в баптистские церкви мыслящих и образованных людей. Отсутствие 

интеллектуальной и духовной элиты сказывается до сих пор на отсутствии национального 

богословия. Кроме того мы наблюдаем отсутствие общей школы толкования. В настоящее 

время открытые возможности обучения, как на Украине, так и за рубежом, послужили 

развитию богословской мысли. Это сразу же сказалось в силу обстоятельств в тяготении 

баптистов к фундаментальному богословию [29]. 

В основании фундаментализма лежит пуританство – движение за очищение, которое 

возникло в англиканской церкви. А в основании пуританства лежал богословський поход. То 

есть люди пытались богословски осмыслить свою веру в соответствии с пониманием Писания. 

В настоящее время студенты закончившие богословские учебные заведения встречаются с 

конфликтом мировоззрений. В основе одного мировоззрения лежит понимание, что вера 

должна быть прочувствована, она должна быть пережита на опыте. Осмысление этой веры 

второстепенно, главное как она влияет на духовное состояние. Здесь главное вызвать в 

слушателях каное-то переживание, а для этого нужна красочная история. Поэтому показывают 

красочные сценки, поются лирические песни. В основе другой традиции лежит предпосылка, 

которая говорит, что надо жить по Библии, что нужно осмыслить свою веру. В результате идет 

столкновение традиций, столкновение мировоззрений [22]. 

Христианское призвание заставляет верующего задуматься о ценности общественной, 

мирской жизни. Он оказывается перед диллемой: с одной стороны, интересы веры и 

спасення требуют, чтобы верующий человек избегал греховного мира с его суетой, 

страстями и страданиями. С другой стороны, он стремится к удовлетворению своих 

потребностей и обязан выполнять свои общественные и гражданские обязанности, 

вынужден находиться в мире, подчиняясь его законам [28]. В провозглашении религиозно-

нравственной ценности повседневной общественной практической деятельности человека и 

состоит основной смысл протестанского учения о жизненном призвании. Несмотря на 

религиозную значимость повседневной практической деятельности человека, евангельские 

христиане признают свою конечную цель жизни – это небесный мир. Самое внимательное 

штудирование различных «исповеданий» и солидных теологических трудов мало что дает 

для проникновения в жизненную реальность. «Вероучение» (прежде всего догматика) 

предопределяет характер моральних представлений, самосознания и, в конечном счете, 
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поведение верующего. В реальной жизни зависимость несравненно сложнее. Конкретно-

историческая практика, реальное отношение людей, социальное размежевание в обществе и 

т. д. заметно влияют на характер и приоритеты вероисповедных установок [2]. То же самое 

можно сказать и о каждом отдельном случае «обращения». Оно во многом зависит от 

собственного жизненного опыта индивида, от его места в обществе. Эти факторы каждый 

раз должны учитываться особо. Жанр серьезных теологических исследований был 

сознательно противопоказан баптистским идеологам. З а исключением И. В. Каргеля и, 

может быть В. В. Степанова, В. Г. Павлова, на Украине и в России теологов, по меркам 

Запада, не было. Только после изменения мышления и расширения границ мировоззрения, 

можно говорить об изменении стратегии церкви, способной влиять на общество. Как 

свидетельствует история, Церковь может учавствовать в культурних мероприятиях, спорте, 

социально-просветительских проектах и т. д. Она стимулирует верующих к добродетельной 

и моральной жизни. Она заботится об обществе через разные активные проекты – 

реабилитационные центры, больницы, просвещения, культуру и т. д. [15, с. 203-224].  

Советский период оказался тяжелым для всех христиан и для баптистов в том числе. 

Была создана жесткая система контроля и регулирования деятельности религиозных 

организаций. Создавалась система участия государства в оформлении организационного 

устройства религиозных структур. Наиболее радикально и систематически государство 

боролось и ограничивало деятельность так называемых верующих «инициативники». 

Заметим, что церковью регулярно предпринимались попытки вести спор с репресивной 

машиной в нормативно-правовом поле. Шла борьба и за воспитание детей в религыозном 

духе. Паралельно церковь стремилась развивать свое служение. Большое внимание 

уделялось общинно-церковному пению. Всегда была потребность в квалифицированных 

регентах и музыкантах, которые могли бы грамотно осуществлять музыкальное 

оформление богослужения и руководить музыкальной жизнью общины. Смена 

политического режима, новая Конституция Украины закончили епоху гонений и 

преследований христиан. Возникли новые условия для деятельности и евангельских 

христиан баптистов. Изменились отношение с властью, с православной церковью и 

взаимоотношения внутри баптистского сообщества [5]. Это позволило церкви выйти из 

подполья и развернуть евангелизационную работу. Приоритет евангельского служения 

предполагает и новые формы богослужения, выход в средства массовой информации, 

развитие собственных христианских СМИ. Речь идет также о повышении духовного 

образования каждого члена церкви и особенно пастров и миссионеров [6, с. 34]. 

В постсоветский период мы наблюдаем в баптизме изменения организационные, 

мировоззренческие и социальные [8, с. 9-11]. Сложилась ситуация, которая способствует 

восстановлению свободной деятельности деноменации. Наметились тенденции и 

перспективы, определяющие развитие баптизма в ближайшие годы [20, с. 340]. Эти 

проблемы требуют решения. От них зависит обновленное, гармоничное служение, которое 

отвечает на вызовы современного мира.  

Осмысление идентичности и восстановления культурних связей с европейским 

христианством является важным условием становления украинского баптизма. На Украине 

происходит трансформация взглядов на развитие национальной идеи и отношение к государству 

в баптистской бреде [25, с. 86-95]. Общественно-политические взгляды баптистов формируют и 

новую жизненную позицию последоватилей – это соединение баптистского учения с социально-

политической атмосферой семей верующих и религиозной общины [26, с. 28]. 

Особое внимание уделяется служению среди детей и молодежи. Существует также 

попытка открыть новое измерение христианской жизни, которое выходит за границы 

традиционного служения [31]. В этой связи повышается спрос на лидеров умеющих работать 

в нових условиях. Предполагается переориентация на парацерковные организации. Професор 

П. Л. Яроцкий отмечает, что сейчас мало проводится исследований протестантизма на 

территории Украины, мало печатается научных работ. Потому исследователям нужно 

освещать жизнь общин изнутри в условиях демократизации общества. 
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Существует множество факторов играющих важную решающую роль в развитии 

теологических позиций различных церквей, деноменаций, миссионерских организаций и 

теологических учебных заведений в любой стране [10, с. 400-401]. Так, исследования показали, 

что одной их серьезних проблем церкви является отсутствие эффективного руководства. 

Евангельская церковь на Западе была рождена в результате теологического спора. Со 

времен Лютера, Цвингли и Кальвина, вплоть до недавнего времени четко сформированное 

богословие было главным элементом, определяющим сущность протестантской церкви на 

Западе [12, с. 21-26]. Если сравнить баптистов Украины и США, то можно отметить 

различия в вероучение. Так, например, есть разница в сотериологии, в вопросах 

эсхатологии и вопросах практического характера. В США и Украине были разные условия 

возникновения баптистсткого учения. В большей степени возникновение украинской 

евангельской церкви было скорее результатом реакции на нарушение элементарных 

принципов христианского образа жизни внутри Православной церкви. Наиболее 

«теологическим» в этих принципах веры было отвержение детокрещения, практикуемого 

Православной церковью, а также отвержение таинства исповедания. 

Сегодня украинские евангельские христиане имеют свою самобытность. Их 

традиционные богослужения во многих моментах заметно отличаются от принятых среди 

баптистов на Западе. Джефри Кокс пишет, что баптистские церкви представляют собой 

переплетение различных традицій [17]. Например, баптисты заимствовали гимны из 

западных евангельских источников, но так же создали свои собственные. Когда верующие 

моляться, они либо стоят на коленях, либо молятся стоя. Некоторые верующих 

приветствуют друг друга святым целованием братья-братьев, сестры-сестер. В 

противоположность западным баптистам кальвинизм не является распространенным среди 

них. Многие из них верят, что можно потерять спасение и не разделяют убеждений 

сторонников вечной безопастности. Самоидентификация евангельских христиан не 

является статичной и на ее изменения оказывают влияние геополитические и 

внутриполитические процессы. Так, И. Проханов, продолжая развитие учения Пашкова, 

моделировал свою идентификацию по западному свободному евангельскому движению. 

Считалось, что евангельское пробуждение выводит население страны на более высокий 

социально-культурный уровень. Проханов произвел редакторскую ревизию отношений с 

баптистами и рассматривал себя новым реформатором. Предполагалось создание 

Всемирного совета евангельских христиан, но этого не произошло и в советское время 

была усвоена баптистская идентификация. А. Пузынин, у свою очередь, отмечает, что к 

1939 году традиция евангельских христиан претерпела ряд модификаций [16, с. 469].  

В простонародной среде евангельские христиане сохранили влияние на низовые группы, 

но этим уровнем были и ограничены. Сегодня необходимо восстановить полноценное 

присутствие евангельских христиан в обществе, во всех его сферах и уровнях. Присутствие 

евангельских церквей обогащает духовную и социальную жизнь страны. Находясь же в 

блокаде, церковь не могла приобщаться к наследию мирового христианства. Богословское 

систематическое образование было невозможным.  

Общины евангельских верующих имеют значительный социальный потенциал. Только в 

ВСО ЕХБ работает около 40 духовных учебных заведений. Они совершают 

широкомасштабные программы, а это работа в школах – интернатах, в детских приютах, 

домах престарелых, больницах, опека бездомных детей, наркозависимых, ВИЧ 

инфицированных. Они работают ради обновления духовно морального потенциала нашого 

общества. Евангельские церкви могут влиять на формирование общественных моделей 

поведения. Есть основание считать, что консервативный евангельский протестантизм будет 

и дальше эволюционировать в сторону открытого и обновленного христианства [23]. 

Уникальность позиции евангельских христиан – баптистов состоит в их активной 

социальной позиции, в стремлении отвечать на глобальные и повседневные проблемы 

человеческой личности. Баптистская церковь пропогандирует здоровый способ жизни, 
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семейные ценности, воодушевляет людей на творчество, получение образования, занятие 

предпринимательской и другой общественно полезной деятельностью [24, с. 86-95]. 

С другой стороны, мы видим, что в братство ЕХБ начинает проникать модернистское 

отношение к крещению по вере. Делается попытка подвергнуть сомнению правильность 

перевода в 1 Послании Петра 3:21 греческого слова «эперотейма» на русский язык. Это 

слово переведено существительным «обещание». Предложено перевести его 

существительным «просьба». Это влияние модернизма и либерального богословия. Во 

многих общинах это слово рассматривалось, как заключение договора или завета с Богом. 

Эта концепция стала подвергаться серьезной критике. 

Евангельские общины являются динамичными в своем развитии, в новых попытках 

актуального богословского синтеза. В настоящее время им необходимо ответить на вызовы 

времени «открытого» мира и на вопросы собственной идентичности. В царское время 

идентичность баптистов была искусственной, навязанной извне и насильно, а стереотип 

оппозиции к власти советского времени остается и сегодня. Трансформация самосознания и 

практики евангельских церквей происходят в направлении формирования «открытого» 

евангельского общества на основе новой генерации церковных лидеров. Вопрос идентичности 

перестал быть теоретическим и приобрел важное значение. Если рассмотреть нынешний состав 

баптистских общин, то можно заметить их значительное обновление. Они состоят из двух 

категорий – потомственные верующие и новообращенные. Одни обеспокоены сохранением 

духовного наследия, верностью традиции. Другие – актуальностью христианской веры, 

созданием новых форм служения, которые бы соответствовали духовным потребностям 

общества. Здесь необходимо решать вопросы, относящиеся к богословским, конфессиональным, 

социальным и политическим сферам. Так, например, можно наблюдать, когда под одним 

названием в рамках одной конфессии существуют церкви с различными богословскими 

взглядами – арминиане и кальвинисты. В области конфессиональной происходят споры, куда 

отнести баптистов – к протестантам или особенному движению и т. д. [1]. В связи с этим 

необходим диалог в вопросе построения объединяющей позиции. Кроме того не уделяется 

должного внимания творческой и технической интеллигенции, студенчеству, педагогам, 

политикам и бизнесменам. Творчество в евангельской среде до сих пор остается открытой темой. 

Это связано также с негативным отношением к «секулярной культуре», гуманизму, модернизму, 

постмодернизму. Характерно, что вероисповедание и практика баптистов может изменятся от 

местности к местности, от церкви к церкви, от верующего к верующему. Различия могут быть 

между регистрированными и отделенными, «косыночными» и «безкосыночными». Существуют 

проблемы идентификации и в области церковного управления. Так, принцип баптизма, как 

автономия поместной общины или конгрегационализм в некоторых районах Украины заменен 

на епископальную форму. Ранние баптисты полагали, что над общиной не должна стоять 

внешняя управленческая структура, и, что все церкви равны между собой. Каждая поместная 

община полноценна, независима. Таким образом, баптисты утвердили конгрегационализм в 

качестве одного из исходных положений своей веры и практики. Однако исторически в учении и 

практике церквей ЕХБ обозначились тенденции отхода от четвертого принципа баптизма и 

замены конгрегационализма на епископат. Вопрос о создании надстройки над церквями встал 

при появлении института старших пресвитеров в союзе ЕХБ. Замена принципа автономии 

поместных общин выражается в закреплении в лексиконе ЕХБ понятий «материнская и дочерняя 

церковь», «центральная и дочерняя церковь», «центральная церковь и ее филиал». Поэтому на 

местах существует автономия регионального объединения церквей. Центральное устройство 

ЕХБ Украины делает их епископальной системой управления [19, с. 114]. 

Виводы. Изменения идеологии и общественного сознания в независимой Украине 

отобразилось на взглядах и позициях баптистов. В общественно-политических взглядах 

современного украинского баптизма произошла трансформация мировоззрения. Переоценка 

ориентиров происходят и в государственно-церковных отношениях; религиозно-правовом 

поле взаимоотношений верующих и государства. В результате происходит адаптация 

деноминации к существующим условиям. Баптистские лидеры понимают, что изоляция 
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церкви от общественно-политической жизни негативно отражается на имидже церквей. 

Свободное общение с зарубежными церквями также повлияло на отношение баптистов на 

Украине к политическим вопросам. Так, например, в Европе и Америке баптизм не 

отстраняется от политических вопросов. Религиозные центры имеют собственную позицию 

относительно актуальных проблем человечества, влияют на их решение. Современный 

баптизм изменил свое лицо. Сегодня баптисты поддерживают национальную идею, учатся в 

высших учебных заведениях, получают необходимое образование. Руководители 

баптистских союзов могут высказать свою озабоченность положением в мире. Хотя есть и 

недоверие к властям со стороны баптистов, которые преследовались в советское время. 

Согласно с законодательством религиозные организации не берут участия в деятельности 

политических партий и не оказывают политическим партиям финансовой поддержки, не 

имеют кандидатов в органы государственной власти, не ведут агитации или финансирование 

избирательных компаний. Хотя верующие хотят видеть в правительстве своих людей, а 

политические партии пытаются получить поддержку протестантской религиозной среды. 

Сегодня нельзя определить политические симпатии баптистов. Можно только говорить о 

преодолении или изоляции от общества. В независимой Украине баптисты активизировали 

свою общественно-политическую деятельность. Они являются органической частью 

религиозной картины страны и способны влиять на общественные процессы. Инструментом 

формирования конфессионального сознания является социальная доктрина церкви. 

Социальные концепции церквей является одной из распространенных позиций богословской 

мысли. Актуальным стает анализ тех моральных и социальных идеалов, внедрение которых 

социальная доктрина представляет своей пастве. Социальная доктрина является 

эффективным способом влияния на верующих людей и авторитетным источником 

религиозной информации. Главной целью, которую формируют создатели социальных 

концепций христианских церквей является евангелизация современного общества.  

Своим заданием теология имеет постоянное приведение системы евангельского 

вероучения в соответствие с конкретно-историческими социальными формами проявления 

религиозных чувств. А это возможно только путем придания традиционным теологическим 

концепциям современного смыслового значения. Речь идет о развитии христианства в 

новых условиях, об ответах на вопросы современности и конкретных рекомендациях 

относительно модели поведения верующего в разных жизненных ситуациях.  
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