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ФЕНОМЕН ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЇ І ПОЛІТИКИ В 

ІСТОРИЧНОМУ І ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ 
 

Своєрідність ситуації з дослідженням взаємодії релігії і політики 
полягає в тому, що при очевидній і неперехідній, прискіпливій і неослабній 
увазі та незгасаючому інтересі філософії та релігієзнавства до феномену 
функціонування релігії в соціумі протягом тисячоліть (від часів античної 
філософської архаїки до найновітніших філософських теоретичних 
конструктів XXІ-го століття) ця проблема так і залишається проблемою. 
Проблема взаємодії релігії і політики пов'язана з укоріненістю людини в 
самоцінних, благодатних і творчо первозданних сферах осмисленого 
буття. То чим же є взаємодія релігії і політики? Якщо ми прагнемо 
пізнавати дещо на рівні сутності, на рівні науки (а не на рівні видимості, 
гадки, удаваності, ілюзії, помилки тощо) – необхідно пізнавати і знати і 
знай свій предмет (об’єкт) як співвідношення протилежностей єдиної 
сутності, як здійснювану діалектичну суперечність. У нашому випадку: як 
результат і як тенденцію, яка до цього призвела. Іншими словами, 
розпочинаючи дослідження феномену взаємодії релігії і політики, 
необхідно пам'ятати, що сьогоднішній рівень уявлень та філософських, 
рефлексій з приводу неї – це той результат, який залишив за собою вже 
більш ніж двохтисячоліттю традицію спроб її філософського осмислення. 

Вихідними категоріями у філософському розумінні взаємодії релігії і 
політики, як двох фундаментальних основ релігійно-політичних відносин, є 
категорії "природа релігії" та "природа політики". Перша з яких подається 
як багатостолітня традиція осягнення релігійного досвіду, релігійного 
життя, служіння Богові, церковної реальності, таїнств і містичних культів. А 
друга – як багатогранне, інклюзивне явище, яке активно "вплітається" в 
інші, окрім політичної, суспільні сфери та стає домінантою розвитку 
суспільства. 

Аналіз природи релігії і політики з точки зору релігійної філософії 
дозволяє зробити висновок про те, що релігія і політика співвідносяться як 
ціле та частина. Так, Л.П. Карсавін наголошує: "Церква не може бути 
відділена від держави, бо Церква вже містить у собі державу: її поняття 
догматично ширше, ніж поняття кліру та політичного єства мирян" 
[Карсавин Л.П. Путь православия / Л.П. Карсавин – М.: ООО "Издательство 
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АСТ"; Харьков: "Фолио", 2003. – С. 536]. 
Комунікація між релігією і політикою при збереженні ними своєї природи 

визначена як "взаємовідносини", а не "взаємодія", бо взаємодія спочатку 
припускає комунікацію цілого і цілого, але не цілого і частини. На нашу 
думку, модель релігійно-політичних відносин не виключає як ідею 
автономії релігії та політики, так і можливість їх взаємодії або взаємного 
поглинання. Відхилення від зазначеної моделі (постулювання автономії, 
або взаємопоглинання) з необхідністю тягнуть перехід релігійно-політичної 
комунікації з модусу взаємовідношень в модус взаємодії. Чи є наявність 
релігійно-політичної взаємодії ознакою втрати релігією і політикою своєї 
справжньої природи? Виявом такої взаємодії між релігією і політикою є 
політизація релігії та сакралізація політики. 

Іншими словами, основні проблеми дослідження взаємодії релігії та 
політики полягають в наступному: і релігія і політика мають свої специфічні 
характеристики, без певного набору яких релігія за своєю сутністю не є 
релігією, а політика - політикою; релігія і політика мають власну структуру 
та збігаються в певних напрямках своєї діяльності і взаємодіють; якщо 
можлива така взаємодія, то не вона здійснюється за рахунок зміни 
(корекції) однієї зі сторін даних відносин своєї природно домінуючою 
спрямованості на іншу орієнтацію з метою знаходження основи для 
комунікації; в такому випадку, чи можливо взагалі говорити про взаємодію 
релігії та політики, або за результатами їх взаємодії відбуваються такі 
глибокі зміни важливих характеристик тієї чи іншої сторони, що вихідне 
(сутнісне) визначення їх як релігії і політики стає некоректним? Відповівши 
на ці питання, ми зможемо визначити можливість та умови гармонійних 
релігійно-політичних відносин? 

Наше припущення є наступним: взаємодія релігії та політики є 
енантіодромія (біг назустріч) цих двох феноменів, що обумовлює 
характерний для різних епох людської історії релігійно-політичний простір. 
Енантіодромія - схильність будь-яких поляризованих феноменів або явищ 
переходити у власну протилежність. Буквально означає "біг назустріч" 
(назад, у зворотному напрямку), відноситься до прояву протилежності у 
часовій  та просторовій послідовності. Закон, запропонований грецьким 
філософом Гераклітом і означає, що рано чи пізно все перетворюється на 
свою протилежність [Лосев А.Ф. Природа у Гераклита / А.Ф. Лосев // 
Природа. – 1970. – № 6. – С. 44 – 49]. Форми виразу, збереження та 
передачі знання про взаємодію релігії та політики у різних культурах 
надзвичайно різноманітні, однак єдність сутності зробила можливим 
існування безлічі єдиних рис.  

Прихильники так званої "теорії запозичень" вважають, що всі уявні 
філософії, теології, напрямки містицизму та науки про роль релігії в 
нашому житті, які суперечать одне одному, сформувались, врешті решт, 
через необхідність поєднувати релігійне, тобто у всякому разі позанаукове, 
ставлення до влади, політики, держави з науковим розумінням. Всі ці 
традиції мають один предмет - взаємодію релігії і політики - хоч і 
відрізняються за своїми історіями, тлумаченням, додатками, акцентами і 
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локальними цілями [Кэмбелл Дж. Мифический образ / Дж. Кэмбелл; пер. с 
англ.К.Е. Семенова. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2002. – 683]. 

Другий напрям, в особливості структуралістські орієнтації [Элиаде М. 
Священное и мирское / М. Элиаде . – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с.], 
підтримує теорію "паралельної еволюції" схожих уявлень щодо релігійно-
політичної взаємодії. Порівняльний аналіз релігієзнавчих традицій різних 
епох та культур закономірно веде до висновку, що основні фундаментальні 
цілі, основні духовні та політичні ідеї мають загальну природу, вони 
суспільно породжені, а не є одкровеннями згори: і боги і демони 
перебувають у нас самих. 

Усвідомлення потреби у нових методологічних схемах аналізу 
мінливого суспільства характерно сьогодні для більшості галузей 
соціальних наук. Тому безперечний інтерес та великий резонанс у 
науковому співтоваристві викликають спроби низки дослідників 
запропонувати нові теоретичні схеми і методології аналізу процесів 
взаємодії релігії та політики. Ми зупинилися на двох підходах, які, на наш 
погляд, знаходяться в руслі традицій світового теоретизування і 
пропонують нові способи змісту і перспектив сучасних взаємодій релігії та 
політики. Зіставлення даних підходів видається цікавим також тому, що в 
них реалізуються принципово різні шляхи конструювання соціально-
філософського знання. 

Перший підхід запропоновано І.В. Можайськовою. [Можайскова И.В. 
Духовный образ русской цивилизации и судьба России: в 4-х ч. / И.В. 
Можайскова. М.: Студия Вече, 2001. - 2002 с.]. Автор вводить у науковий 
обіг схему метаісторичного аналізу цивілізацій. Інша методологія - 
концепція інституціональних матриць, яка висунута і розроблена С.Г. 
Кірдиною [Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России / 
С.Г. Кирдина. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2001. – 307 с.]. Вона 
являє собою макросоціологічну теоретичну гіпотезу двох альтернативних і 
одночасно таких, що доповнюють одна одну, типів базових економічних, 
політичних, релігійних та ідеологічних інститутів, що формують матрицю 
соціального устрою суспільства. Тип матриці задає характер і "коридор" 
еволюційного розвитку держав. 

Саме проведення метаісторичного аналізу і дослідження трактовок 
категорій базових інститутів та визначення змісту інституціональної 
матриці, що характеризують взаємодію релігії та політики дозволить 
отримати за допомогою даної методології нові наукові результати. 

 
В.М. Козленко, канд. філос. наук, доц., КНУТШ, Київ 

kozlenko1949@mail.ru 
 

НІКЛАС ЛУМАН ТА ЙОГО "КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ" СУСПІЛЬСТВА 
ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ 

 
Процеси, які відбуваються в сучасному світі, виявляють значення 

комунікації як фактору розвитку соціуму. Комунікація просякає всі сфери 
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суспільних відносин. Комунікація і спілкування є найважливішими 
ресурсами соціальності. На відміну від більшості ресурсів, які можуть 
зникати, комунікативний потенціал може використовуватися на всіх рівнях 
соціальної організації – на індивідуально-особистісному, міжгруповому, 
соціумному. При цьому він постійно збільшується та збагачується. 
Дослідження характерологічних особливостей комунікативного соціального 
потенціалу є, на нашу думку, важливим теоретичним і практичним 
завданням, яке стосується різних сфер релігійності. 

Виникає необхідність багатопланового аналізу самого терміну 
"комунікація", а також тих функцій і значень, яких воно набуває більш-менш 
незалежно від культурно-історичного контексту, тобто саме первинних 
структур, на основі яких вже з плином історії й надбудовувалися 
різноманітні змісти. Не дивлячись на те, що напрацьована достатня 
кількість фактичного матеріалу з цієї проблеми, слід відзначити 
недостатню сегментацію досліджуваної проблеми. Тобто часто 
спостерігаються ухили чи то в "спілкування", чи то в раціоналістичне 
осмислення проблеми комунікації. 

Окрім того, проблема розуміння комунікації, її сенсів залишається 
актуальною і для сьогодення України, адже воно пов'язано з життям 
людини, процесами її "входження" до буття, з її вірувальними 
орієнтаціями, справедливістю, моральністю, без розуміння яких 
неможливо побудувати самодостатнє, незалежне і демократичне 
суспільство, тобто громадянське суспільство, що й дозволяє зрозуміти 
вибір, і не лише окремого індивіда, але й людства в цілому, особливо ж у 
духовній сфері. 

Ніклас Луман – відомий німецький соціолог. Упродовж десятків років він 
розробляв теорію суспільства, ґрунтом якої є комунікативна проблематика. 

У великому спектрі його праць – "Суспільство як соціальна система", 
"Медіа комунікації", "Еволюція", "Диференціація", "Самоописування" та ін. 
репрезентована "фінальна" версія теорії та методології аналізу комунікації. 

Для нас важливим є те, що Н. Луман саме з цієї течії запозичив багато 
ключових понять: по-перше, це – розрізнення ("діференція") з оточуючим 
середовищем – як основа формування соціальних систем; по-друге, 
"аутопоезис" як спосіб функціонування систем, йдеться про постійну 
відмінність від середовища завдяки відтворенню власних елементів; 
спостереження як якість комунікації розпізнавати себе саму та ін. 

Теоретичні положення Н. Лумана щодо комунікації є найважливішим 
кроком до створення теорії суспільства, а також його інтерпретацій. 
Дослідник розрізняє три різних рівня аналізу соціуму. Перший рівень 
передбачає аналіз соціуму в межах загальної теорії систем, а в ній – в 
межах загальної теорії ауто-поетичних систем. Другий рівень – це розгляд 
суспільства в теорії соціальних систем. Нарешті, третій рівень передбачає 
розгляд теорії системи суспільства як особливого випадку соціальних 
систем. 

Н. Луман визначає суспільство як "всеохоплюючу систему всіх 
комунікацій, які відтворюють себе автопоетично, тимчасом як вона 
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продукує дедалі нові (й повсякчас інші) комунікації в рекурсивній мережі 
комунікацій". Особлива роль у теорії Н. Лумана належить поняттю 
"контингенції", яку він у книзі "Спостереження сучасності" вважає 
"справжньою цінністю сучасного суспільства". Дослідник визначає 
контингенцію як "можливість бути іншим" і пов’язує її зі спостереженнями 
другого порядку, коли певні характеристики приписуються не так самому 
світу, як спостерігачеві: не світ сам по собі такий, а це саме спостерігач так 
чи інакше його сприймає. Тому, зазначає Н. Луман, увесь світовий досвід 
виявляється контингентним. 

Важливим є те, що в теорії Н. Лумана етика винесена поза межі 
комунікативної системи, натомість зроблено акцент на механізмах 
самоорганізації системи, відокремленої від зовнішніх щодо неї загальних 
смислів і моральних принципів. Послідовно розмежовуючи системи 
психічні та соціальні, Н. Луман надавав в упорядкуванні комунікативних 
систем особливого значення символічно генералізованим посередникам 
(поміж яких й релігія, й ціннісні орієнтації), з їх базовою селективною 
функцією. Заміна смислів, на думку Н. Лумана, спричинена умовами 
функціонування системи, однак у ній самій передбачені й певні захисні 
механізми корекції смислів — самооновлення системи через рефлексію 
над висловленими поглядами, позиціями і, в такий спосіб, подолання 
стереотипів, власної внутрішньої інерції. 

Уже в античній науці підкреслено, що, хоча носієм свідомості є 
конкретна людина, проте в суспільстві існують численні феномени 
надіндивідуального характеру, що виступають "будівельним матеріалом" 
для індивідуальної свідомості. Так, панівні цінності, погляди, ідеї, 
представлені в певному суспільстві, складають зміст суспільної свідомості, 
створюють цілісне духовне утворення, через що це суспільство 
перетворюється в єдиний суб’єкт у системі соціальної діяльності. 
Розглядаючи людство в цілому як особливу глобальну спільність, яка 
виступає носієм відповідного специфічного типу суспільної свідомості, слід 
підкреслити історичну природу та історичні межі дії цієї спільності. Адже у 
процесі розвитку людство являло собою не стільки єдиний суб’єкт, скільки 
певну комунікацію, інтеграцію різноманітних – національних, релігійних, 
соціальних, культурних– суб’єктів. 

 
О. І. Панич, канд. іст. наук, докторант НПУ ім. М. Драгоманова 

olenadn@yahoo.com 
 

"НАУКОВИЙ АТЕЇЗМ" ЯК КУЛЬТУРНА СИСТЕМА 
 

Сьогодні нам важко здійснювати рефлексії на тему радянського 
наукового атеїзму, тому що це часто означає критику тих, кого ми 
вважаємо нашими вчителями. Можна спостерігати, як в середовищі 
релігієзнавців прийнято скромно мовчати про суперечливі, проблемні 
аспекти наукового атеїзму, акцентуючи увагу лише на здобутках 
"радянського релігієзнавства". А проте науковий атеїзм був цілісним, 
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епохальним явищем. Він великою мірою заклав основи (як і методологічні 
межі) сучасного українського релігієзнавства, а також долучився до тих 
масових стереотипів у ставленні до релігії, які все ще існують в 
українському суспільстві. Науковий атеїзм був невід’ємною складовою 
радянської дійсності і формував цілий комплекс відношень до релігії. Його 
здобутки і його заідеологізованість – дві взаємозумовлені частини, які 
необхідно піддавати критичному аналізу для того, щоб чіткіше розуміти, що 
з цього успадкувало нинішнє українське (пострадянське) релігієзнавство у 
своїх підходах, традиціях, способах думання і ставлення до релігії. 
Питання полягає у тому: як зробити такий аналіз якомога менш 
травматичним для нас і для тих, хто був частиною епохи наукового 
атеїзму? 

Для того, щоб спробувати дати відповідь на це питання, я б хотіла 
запропонувати розглядати науковий атеїзм як культурну систему. 
Причиною такого підходу є те, що науковий атеїзм був не лише наукою, 
але й мав цілком практичні, пропагандистські цілі. Інфраструктура 
наукового атеїзму, його школи, його осередки – дослідницькі і 
пропагандистські – розвивалися як окремі інституції і мали яскраво 
виражені механізми комунікації, генерування смислів, формування 
спільноти.  

Як теоретичне підгрунтя доречно використовувати концепцію Кліфорда 
Гірца про ідеологію як культурну систему [Гірц К. Інтерпретація культур. – 
К.: Дух і літера, 2001. – С. 227-273]. Звичайно, науковий атеїзм не слід 
вважати ідеологією в чистому вигляді, але деякі суттєві елементи 
дозволяють нам інтерпретувати його як явище, дуже близьке до ідеології. 
Гірц трактував ідеології як "схематичні образи соціального порядку" (с. 
256), "карти соціальної реальності і матриці колективної свідомості" (с. 
259). Ідеологія – це спосіб дати відповідь на протиріччя суспільного життя. 
Вона "наводить мости між реальним і бажаним станом справ, гарантуючи 
виконання соціальних ролей, від яких в іншому випадку відмовилися б 
через відчай або апатію" (с. 241). Її зміст, її імплікації, в контексті інтересу 
до  того, як саме вони реагують на суспільні протиріччя і вирішують 
питання суспільної напруги, є "системою символів" і "структурою смислів, 
які взаємодіють між собою" (с. 243). Прогресивна функція ідеології полягає 
у тому, що її творці та промоутери привертають увагу суспільства до 
важливих суспільних проблем і, артикулюючи останні у дискурсах і текстах, 
досягають суспільних рішень, які так чи інакше врегульовують ці проблеми. 
(с. 241). Ідеологія здатна цементувати соціальну групу чи клас навколо 
спільних орієнтацій і символів. Гірц вважав, що символи, метафори, 
текстуальні спрощення і схематизація є неодмінними елементами 
ідеології. Вони спрощують сприйняття суперечливої реальності і 
одночасно пояснюють її широким масам людей. Сьогодні ми б ще сказали, 
що самі ці спрощені смислові конструкти мобілізують маси людей, 
мотивують їх до дії, і дають їм відчуття причетності до спільноти, 
соціальної належності (belonging).  

Не складно помітити, що ці характеристики можна застосувати до 
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наукового атеїзму, тому що він був породжений радянською комуністичною 
ідеологією. Постанови ЦК КПРС були критично важливими для наукового 
атеїзму, вони формулювали орієнтири, ставили цілі, направляли і 
визначали стратегії практичного впровадження релігієзнавчих досліджень. 
Постановою ЦК КПСС було створено Інститут наукового атеїзму у 1964 р. 
[Зуев Ю.П. Институт научного атеизма (1964-1991) // Антология 
отечественного религиоведения. – М.: МедиаПром, Изд-во РАГС, 2009. 
Ч.1. – С. 9-34]. Завдяки своєму зв’язку з комуністичною ідеологією 
науковий атеїзм сформував і підтримував окреслений нею схематичний 
образ релігії, її місця у світі і радянському суспільстві. Він намагався 
вирішити протиріччя радянської дійсності: чому в умовах начебто 
відсутності соціально-економічних засад для існування релігії, вона все ж 
таки продовжує існувати. Він артикулював "бажаний стан справ" - 
безрелігійне суспільство, і підтримував цілу інфраструктуру соціальних 
інститутів і соціальних ролей, які мали б служити наближенню до цього 
"стану". Науковий атеїзм робив акцент на світоглядних аспектах і 
розглядав як своє основне завдання – формування "наукового світогляду". 
Це робило його частиною "радянської" філософії і зумовило традицію 
відносити релігієзнавство до філософських дисциплін. [Kääriäinen K. 
Discussion on Scientific Atheism as a Soviet Science. – Helsinki: Soumalainen 
Tiedeakatemia, 1989]. Науковий атеїзм також мав за мету цілеспрямовану 
боротьбу проти релігії і навколо цієї мети з певною долею успіху гуртував 
суспільство. Він сформував стабільний дискурс і спільноту науковців-
пропагандистів, які володіли цілком конкретними навичками мислення, 
аналізу, політичної лояльності та почуття belonging.  Практичні імплікації 
наукового атеїзму робили його широкою просвітницькою кампанією, 
направленою на виховання/перевиховання, переконання широких мас 
людей [Powell D.E. Antireligious Propaganda in the Soviet Union. A Study of 
Mass Persuasion. – Cambridge-London: The MIT Press, 1978]. Науковий 
атеїзм зміцнював радянське суспільство, вказуючи йому на "ворога" у 
вигляді релігії. Відтак він був причетним до проблеми порушення прав 
віруючих та свободи совісті. З іншого боку, завдяки науковому атеїзму 
стало можливе академічне дослідження релігії як соціального феномену. 

Науковий атеїзм існував у світі ідеологічної монополії. Він опирався на 
підтримку держави, на силу державного примусу. Деякі дослідники 
розглядають науковий атеїзм як форму державної релігії, яка пережила 
етап секуляризації у пострадянський період [Froese, Poul. "Forsed 
Secularization in Soviet Russia: Why an Atheistic Monopoly Failed" in Jounal 
for the Scientific Study of Religion, 43:1(2004), pp. 35-50]. Слід також 
розуміти, що розквіт наукового атеїзму припав на період холодної війни, 
що також отримало свій відбиток на втілених у ньому практиках і 
стратегіях. А проте, саме завдяки своєму академічному аспекту науковий 
атеїзм постійно підтримував в радянському суспільстві пам’ять про 
існування релігії як альтернативної ідеологічної, світоглядної системи. Цим 
він долучився також до відродження релігії, яке мало місце у 1990-х роках 
в Україні і на пострадянському просторі. 
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О.С. Пасічник, канд. філос. наук, КНУТШ, Київ 

_asdf_asdf_@ukr.net 
 

САКРАЛЬНА ФУНКЦІЯ ХЛІБА ПРИ СВАТАННІ 
 

Діяльність сватів, як правило, досить чітко регламентована під час 
церемонії сватання. На нашу думку, слід розглянути особливості 
використання під час цього етапу весільної обрядовості хліба та їжі 
взагалі. У білорусів Брестської області (село Хомськ Дрогочинського 
району)  спеціально для сватання  пекли "сватівську булку", що "...мала, як 
і паляниця, круглу форму, але за розмірами була значно більшою... 
обов’язковим атрибутом сватів був кий, що виступав своєрідним символом 
повноважень" [Пашкова Г. Т.  Етнокультурні зв’язки українців та білорусів 
Полісся. На матеріалах весільної обрядовості. / Г. Т. Пашкова. – К. : 
Наукова думка, 1978., с. 27]. В українців, в описі Д. Зеленіна: "Вони (свати) 
йдуть до будинку нареченої, зазвичай увечері, беруть з собою хліб, пляшку 
горілки та дерев’яні посохи" [Зеленин Д. К. Восточнославянская 
этнография / Д. К. Зеленин [пер. с нем.] – М. : Наука, 1991., с. 334]. Ф. Вовк 
наявність палиці пояснює тим, що це є знаком їх місії: "свати...з палицею в 
руках, що є емблемою їх титулу послів, з хлібом, сіллю та пляшкою горілки, 
в супроводі жениха, дружки чи старшого боярина ідуть до батьків дівчини" 
[Вовк Х. К. Шлюбний ритуал та обряди на Україні / Х. К. Вовк. // Студії з 
української етнографії та антропології. – К. : Мистецтво, 1995., с. 230]. У 
селян суджанського повіту: "Увійшовши до хати та помолившись образам, 
свати вклоняються господарю з господинею та подавши їм хліб-сіль, 
промовляють: "Просимо покірно хліб-сіль приймать, та нас за сватів 
почитать" [Николаев А. Свадебные обряды малоруссов суджанского уезда 
(Из журнала Москвитянин, 1854, №7 и 8) / А. Николаев. – Москва : 
типография В. Готье. Цензор Д. Ржевский, 1854., с. 18]. Цікаво відбувалося 
сватання у даргинців етнографічної групи Гапш: "В головному і 
найбільшому поселенні групи – Уркарахе – мати юнака, отримавши 
потрібну інформацію щодо дівчини від сусідів, 3-4 рази ходила до воріт її 
будинку та заводила розмову з її матір’ю щодо свого наміру... якщо їй 
дозволялося увійти в будинок, вона давала господарям "хіявак" – великий 
пиріг з м’ясом або з сиром. Запрошення до будинку означало згоду 
прийняти пропозицію щодо шлюбу" [Гаджиева С. Ш. Семья и брак у 
народов Дагестана в ХІХ-начале ХХ в. / С. Ш.  Гаджиева [отв. ред. А. И. 
Першиц]. – М. : Наука, 1985., с. 166]. Як бачимо, теж наявний хлібний 
виріб. В аварському селищі Куяда "...мати несла хліб, в’ялену баранячу 
ногу або в’ялену ковбасу. Якщо родина дівчини була проти шлюбу, все 
принесене відправляли назад" [Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов 
Дагестана в ХІХ-начале ХХ в. / С. Ш.  Гаджиева [отв. ред. А. И. Першиц]. – 
М. : Наука, 1985., с. 166]. У індіанців Перу свати приносили до будинку 
батька нареченої коку та чичу [Аргедас Х. М. Обычаи и обряды индейцев. / 
Х. М. Аргедас. – Алма-Ата : Казахстан, 1989., с. 126], тобто продукти, 
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шановані саме в цій місцевості. У таджиків: "В дім дівчини, за звичаєм, 
свахи заносили хліб…при цьому одна зі свах відламувала шматочок з 
середини хлібини, тим самим даючи зрозуміти мету їх відвідування" 
[Лобачева Н. П. Хивинская свадьба / Н. П. Лобачева // Этнография 
Таджикистана [сб. статей; отв. ред. Б. А. Литвинский]. – Душанбе : Дониш, 
1985., с. 116]. У елютів, коли сватають дівчину, то відсилають до сім’ї 
майбутньої нареченої людину з ходаком, або білою хусткою. Якщо там 
відповіли згодою, то сім’я нареченого знову посилає трьох людей з трьома 
пляшками вина. Наступного разу їде п’ятеро осіб (три жінки та два 
чоловіка) з такою ж кількістю пляшок вина, до яких, на знак того, що вони 
стали вже сватами, прив’язують білу хустку [Тодаева Б. Х. Свадьба у 
элютов. / Б. Х. Тодаева // Исследования по восточной филологии. К 
семидесятилетию профессора Г. Д. Санжеева. – М. : Главная редакция 
восточной литературы, 1974., с. 252]. Як бачимо, поступово кількість 
діючих осіб в даному випадку розширюється. В уратів внутрішньої 
Монголії: "Сват везе подарунки, покладені до мішечку: хадак, кувшин з 
вином...4 борцоки, льодяники, червоний чавга" [Наранбат У. Свадебный 
обряд уратов внутренней Монголии / У. Наранбат // Традиционная 
обрядность монгольских народов. Сборник статей [отв. ред. К. М. 
Герасимова]. – Новосибирск : Наука, НО, 1992., с. 57]. 

Проте не завжди свати пригощають батьків нареченої, іноді 
відбувається і навпаки: "Якщо батьки дівчини хотіли прийняти пропозицію, 
зроблену їх доньці, то сватів добре приймали, вводили до найкращої 
кімнати, пригощали гарним обідом, а потім подавали "ніціхун ччаті" – 
тарілку з медом та хліб. Один з найбільш шановних сватів відламує руками 
маленький шматочок хлібу, вмочує його в мед зі словами: "Дай Бог, щоб 
завжди було так солодко та приємно" (мається на увазі нареченому, 
нареченій та усім їх родичам), їсть, а всі інші зі словом "амінь" повторюють 
те саме, тобто відкушують шматочок хліба з медом" [Булатова А. Свадьба 
лакцев в ХІХ-ХХ вв. / А. Булатова. – Махачкала : Типография 
Дагестанского филиала АН СССР, 1968., с. 7].  На Фарерських островах, у 
випадку згоди батьків майбутньої нареченої на шлюб, свати та претендент 
сідали за стіл, оскільки вони не повинні були йти з дому, не відвідавши 
обіду. Після цього дівчина вважалась зарученою [Анохин Г. И. Фарерцы. / 
Г. И. Анохин // Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. – М. : 
Наука, 1990., с. 91]. Іноді пригощання замінюється на певне сакральне 
дійство, наприклад, у турків: "Існують вироблені стереотипи перемовин 
сватів з родичами нареченої. На знак погодження на шлюб родичі дівчини 
в одних селищах промовляють молитву, в інших – влаштовують 
частування сватів" [Серебрякова М. Н. Семья и семейная обрядность в 
турецкой деревне (Новейшее время) : автореферат на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук : спец. 07.00.07 "этнография". / 
М. Н. Серебрякова. – Л., 1977., с. 13]. Проте не завжди обмін хлібами (або 
взагалі – дарунками, що засвідчували згоду на шлюб) відбувався одразу: в 
такому випадку хліб, залишений сватами, повертали їм вранці, який, у 
свою чергу, свати ввечері приносили знову. Свідчення Г. Пашкової: "...В 
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українців і білорусів Полісся вважалось пристойним повертати хліб до 
трьох разів" [Пашкова Г. Т.  Етнокультурні зв’язки українців та білорусів 
Полісся. На матеріалах весільної обрядовості. / Г. Т. Пашкова. – К. : 
Наукова думка, 1978., с. 28].  

Підсумуємо. Щодо слов’ян, то тут очевидною є сакральна функція хлібу 
або короваю [Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно 
русских / Н. Ф. Сумцов. Символика славянских обрядов, Избранные труды. 
– М. : Восточная литература РАН, 1996., с. 100], стосовно ж інших етносів 
можна прослідкувати вплив локальних звичаїв, тобто під час сватання 
використовується продукт, який шанується в цій місцевості. Наприклад, у 
монголів це баран, який взагалі фігурує у цього етносу майже в усіх 
важливих моментах життя спільноти, в тому числі й під час обрядів 
життєвого циклу [Галданова Г. Р. Семантика архаичных элементов 
свадьбы у тюрко-монголов. / Г. Р. Галданова // Традиционная обрядность 
монгольских народов [сб. статей, отв. ред. К. М. Герасимова]. – 
Новосибирск : Наука, Новосибирское отделение, 1992., с. 72-75]. Слід 
зазначити роль хліба як певного роду символу плодючості і в цілому в 
весільній обрядовості, не лише під час сватання. 

 
Є. А. Пілецький, канд. філос. наук, КНУТШ, Київ 

djenkins22@gmail.com 
 

"МАГІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО "РУСЬКОГО МІРА" 
 

Сучасний ідеологічний пошук у пострадянських суспільствах на тлі 
невдалої модернізації нерідко призводить до протилежного ефекту: 
суттєвої архаїзації суспільного дискурсу, а з ним і суспільства в цілому. 
Яскравим прикладом є ідеологічна парадигма "русского міра", відтворена 
постмодерними російськими ідеологами (О. Дугін, Є. Холмогоров, патр. 
Кирило (Гундяєв) та ін.) Зазначені автори, скориставшись ідеологічним 
релятивізмом та дифузністю почали активно насаджувати (при всебічній 
державній підтримці) "архаїчну контрреволюцію" російського соціуму у 
формі тотальної міфологізації суспільної свідомості. Нова міфологічна 
картина світу відтворює спрощену та емоційно-заряджену "реальність", 
надаючи їй рис "магічного реалізму". "Магічний реалізм" породжує 
специфічне суспільство, що характеризується рядом властивостей. 

1. Архаїка і традиціоналізм. Архаїчне суспільство живе так званим 
"Золотим віком", часом, коли все було ідеальним, правильним, справжнім. 
"Золотий вік" формує еталон, заданий на століття, будь-яка зміна якого 
веде до соціального хаосу, руйнування і, в кінцевому підсумку, до 
символічної або реальної смерті. Звідси неприйняття нововведень, 
особливо суспільних, тяга до "стабільності", до простих і зрозумілих схем 
поведінки і життя. З релігієзнавчої перспективи дуже часто зазначений 
ідеальний стан речей уявляється отриманим "згори", через що будь-яка 
зміна або трансформація набувають рис гріховного посягання на 
"божественний уклад". Це може бути будь-яка догматизована реальність, 
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зафіксована у ідеологічних новоутвореннях релігійного фундаменталізму і, 
наприклад, не менш "релігійного" псевдомарксистського утопізму (тому 
окремі дослідники відзначали своєрідну комуністичну "релігійність"). 
Головне, щоб єдина істина була встановлена "в епоху отців" раз і 
назавжди. Тому модерністський Захід сприймається представниками 
архаїчної громади суспільством, що спотворило "правильний" стан речей, 
зганьбило "священні цінності". З точки зору архаїчної людини це злочин, 
який загрожує втратою "божественної" ідентичності. (Для прикладу можна 
навести сучасні пропагандистські кліше "цивілізаційного вибору князя 
Володимира", і "праведне відвоювання священного Херсонесу"). 

2. Архаїчне суспільство є пірамідальним і ієрархічним. У архаїчному 
суспільстві панує патерналізм. Такий соціум у своїй ієрархії набуває рис 
певної суспільної всеєдності і сприймається не як заснована на довірі та 
вільному волевиявленні взаємодія рівних індивідуумів, а як цілісний 
організм — колективний розум, де особистість розчиняється у вищій 
священно-суспільній реальності ("незамінних у нас немає"). Архаїчне 
суспільство цілком справедливо асоціює себе з великою родиною з 
правителем-"батьком" на чолі. "Батько" володіє усіма "домочадцями" по 
божественному праву і уособлює єдину волю сім'ї: інші родичі —  його 
власність і знаряддя. Звідси стають зрозумілими перманентні "культи 
особистості", характерні для "руського міра". Верховний правитель 
виступає єдиним справжнім обличчям народних мас (у яких свого обличчя 
бути не може). Саме причетність до вождя, а не свідома взаємодія вільних 
людей, зумовлює приватне існування кожної окремої "клітинки" такого 
суспільного організму. Знеособлювання — обов'язковий атрибут 
архаїчного суспільства. "Розчинення" у вожді, втрата власної суб'єктності 
та відповідальності стають полегшенням і благом. Як виразник всіх вождь 
наділяється, з одного боку, чарівними, магічними, а з іншого — міфо-
героїчними рисами (що у новітній російській історії комічно проявляється, 
наприклад, в польотах зі стерхами або зануренні в безодню, що є 
міфічною перемогою над смертю). Звідси і магічна специфіка зовнішніх 
проявів "руського міра", де взаємодія відбувається між "володарями", 
персона, а не з політичними системами, як державними механізмами. Для 
людини архаїки в протистоянні задіяні виключно персони, а не системи, які 
за ними стоять. 

3. Архаїчне суспільство боїться іншого. Інший завжди несе скверну і 
небезпеку, тому що відрізняється, а, значить, випадає з ідеального 
"божественого порядку", який потрібно зберегти всіма засобами. Звідси 
мілітаризм, оспівування героїв і культ смерті. Тільки оточення ворогів 
дозволяє архаїчного людині ідентифікувати і усвідомити себе.  

Відомий італійський письменник, учений-медієвіст і семіотик Умберто 
Еко описав подібну модель суспільства як "ур-фашизм" — вічний фашизм. 
Звідси можна зробити висновок, що фашизм — це агресивний спосіб 
існування архаїчноЇ людини, архаїчного соціуму у світі модерну і 
постмодерну. Це відображення страху і неприйняття змін і розвитку, 
спроба сховатися в безпеці "славного і священного минулого". Це 



14  

схиляння перед естетикою минулого і сакралізація певного бачення 
реальності. Архаїчне суспільство живе у світі крихкого священного (влади, 
народу, традицій) і бореться за виживання примарного світу. 

 
О. В. Сарапін, канд. філос. наук, доц., КНУТШ, Київ 

sando-kan@mail.ru 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ БІНАРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЙ 
 

1. Пропонована авторська типологія релігій видається 
інструментальною за функціями, тернарною за формою та бінарною за 
критерієм. В її основі полягає виділення праксеологічної,  або 
доктринальної детермінант, які виявляються значущими для  
функціонування тих чи інших релігійних систем.  Інакше кажучи, 
послідовники  кожної релігії особливу увагу приділяють одному з двох її 
полярних структурних компонентів, – культу або віровченню. Крім того, 
виокремлення релігій згідно з таким критерієм приводить, в свою чергу,  до 
необхідності констатації певних характеристик  їх конфесійного  
потенціалу, зважаючи на ухил або в бік культу, або в бік віровчення.    

2. В світлі такого бінарного критерію доречно виділяти три основні типи  
релігій.  

I. Архаїчні вірування, уявлення та культи (фетишизм, магія, 
тотемізм, анімізм, шаманізм, первісні міфи, варіанти так званих 
"неолітичних релігій"). Зважаючи на властивий такому типу 
ефект конфесійної неповноти (нерозвиненість культового та 
доктринального компонентів), належність його компонентів до 
релігій як таких видається доволі проблематичним.  Радше 
доречно стверджувати про вірування, уявлення та культи.  

II. Ортопраксичні релігії (ті, що ґрунтуються на ідеї правильної 
дії), або "релігії Шляху". Йдеться тоді про різні магічні релігії, 
язичницькі традиції та їх трансформації, різноманітні локальні 
культи, релігійні традиції Індії, автохтонні релігії Китаю і Японії, 
буддизм і його модифікації, персидські культи та вчення 
(досасанідські різновиди культів  Ахурамазди, або 
маздаяснізм). 

III. Ортодоксичні релігії (ті, що ґрунтуються на принципі 
правильного розуміння, правильної думки), або "релігії Книги", 
або "релігії божественного одкровення". В такому випадку, до 
таких релігій умовно відносяться класичні іранські релігії 
(зороастризм, маніхейство, йєзидизм) і три авраамічні (іудаїзм, 
християнство, іслам). Звісно, що до цього типу  варто також  
включити трансформації класичних іранських та авраамічних 
релігій.   

3. Вважаю недоречним виділення окремого типу неорелігій і 
"нетрадиційних" рухів та течій. Принаймні, задля суто "релігієзнавчої" 
презентації кожної релігійної традиції, варто розглядати її як схоплену у 
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динаміці, а тому зважати як на витокові форми, так і на новітні форми 
(більшість з яких зумовлені були процесами адаптації до соціальних 
реалій) й, навіть, на маргінальні модифікації.  

4. Пропонована бінарна класифікація релігій потребує стислої 
характеристики кожного з її трьох типів, які постають, з одного боку,  вкрай 
узагальненими, тими, що схоплюють тенденції у розгортанні їх 
конфесійного потенціалу, а з іншого, – у методологічному відношенні лише 
інструментальними, тими, що дозволяють уявити панорамність релігійного 
різноманіття.      

5. Відтак, для першого типу характерними є: а) хаотичне поєднання 
прагматичних дійств та проявів повсякденного рівня віровчення  первісних 
людей; б) відсутність письмово зафіксованих свідчень про вірування та 
уявлення; в) сприйняття  неоформленого божественного у вигляді 
незвичайного, таємничого, сповненого духів та демонів; г) людське "Я" 
виявляється  невід’ємним  від колективних форм існування; д) неприйняття 
історичного часу і загалом історичності; е) ігнорування темпоральності.   

Характеристиками ортопраксичних релігій слід визнати: а) особливу 
значущість ритуального компоненту; б) сприйняття священних  текстів як 
засобів трансляції традиції; в) сприйняття божественного як світового 
закону, як порядку; при цьому божественне зазвичай проголошується 
невіддільним від феноменального світу; г) утвердження ілюзорності 
людського "Я", того що називається "особистістю"; д) історичний час немає 
цінності; натомість набуває значущості сакральний час, відтворюваний 
через ритуальні дійства;  е) циклічність і міфологічність у сприйнятті часу.  

Зрештою, характеристиками ортодоксичних релігій слід визнати: а) 
особливу значущість віроповчального компоненту; б) сприйняття 
священних текстів як скарбниці традиції, наслідком якого є визнавання їх 
конфесійної авторитетності, унікальності, богонатхненності; в) сприйняття 
Бога як Творця і Спасителя світу; при цьому набувають чинності уявлення 
та концептуалізації про відірваність Бога від світу; г) утвердження цінності 
людського "Я", особистості; д) інкорпорація в історію; історичний процес 
сприймається як фон, на якому реалізуються сотворіння, спасіння і 
прийдешнє воскресіння людства;  е) лінійне сприйняття часу. 

 
Є. Д. Сороченко, студ., КНУТШ, Київ  

soroka721@mail.ru 
 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И ТЕОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМАТИКА 
МЕТОДОЛОГИИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. 

 
Каждая наука проходит длительный процесс выработки методологии, 

но, в отличие от других наук, у религиоведения этот путь отличается. Во 
время изучения работ известных религиоведов современности было 
замечена некая тенденция или феномен. Заключается этот феномен в 
том, что с приближением к современности наблюдается в своем роде 
кризис методологии, на фоне субъективизма методов, которые 
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используют в современной практике.  
Что бы отследить этот переход лучше всего начать с периодизации 

смен методологии. На данный момент, можно выделить три периода:  
1) Классический или относительного объективизма в методологии – с 

60-х годов XIX века до 1917го года; 
2) Теологического вмешательства или укоренение субъективных 

методов – от 1917го года до 1950х года; 
3) Современный или осознание кризиса методологии – от 1950х годов 

до сегодня. 
Стоит заметить, что эти периоды разнятся не только в методологии, но 

и в основных целях религиоведения как науки.   
Первый или классический период отличительной чертой имеет 

разнообразие методологических принципов и стремление к разделению 
религиоведения и теологии. Основой изучения религии было 
использование сугубо научных методов, в отличие от остальных 
периодов. Такими принципами являлись: беспристрастность, 
объективность, историзм, редукционизм,  каузальность,  апостериоризм, 
компаративизм и эволюционизм. 

Второй период можно отличить по иным взглядам на изучение религии, 
теологическому вмешательству в методологию и критической оценке 
предшествующих методов (кроме принципа компаративизма). Остальные 
методологические принципы раннего религиоведения были подвергнуты 
критике в рамках феноменологии и герменевтики религии и были 
отвергнуты или заменены (историзм – антиисторизмом, апостериоризм – 
априоризм, а беспристрастность и объективность – принципом 
"вчувствования"). Таким образом, начала внедряться теологическая 
проблематика, тем самым смещая границу между теологией и 
религиоведением и дав начало проблемам методологии науки о религии. 

Третий период характерен осознанием обширности проблемы второго 
периода, стремлением к возвращению принципов методологии первого 
периода и переосмысления их, с точки зрения современной философии. 
Тем не менее, именно в этот период делается особая ставка на 
международное сотрудничество различных организаций и даже стран. 
Таким образом, уже в 1950 году, на Седьмом конгрессе была основана 
Ассоциация истории религий, в которой объединились национальные 
религиоведческие организации многих стран. Основной проблемой 
периода остается нестабильная парадигма развития методологии, так как 
в средине ХХ века начинает распространяться методологический 
плюрализм и стремление к изучению новых религиозных движений, 
квазирелигий, секуляризации и  крипторелигиозности. Такое расширение 
предмета изучения  дало возможность для появления новых концепций и 
методов. В итоге, религиоведение снова прибегает к размежеванию с 
теологией, тем самым имея возможность сделать ставку на принципы 
компаративизма, теоретической обоснованности результатов 
исследований, объективности, беспристрастности и подлинной научности. 

На данный момент, религиоведение не имеет полностью 
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сформировавшейся и укоренившейся методологии, но имеет потенциал и 
ресурсы для решения этой проблемы. Так как религиоведение является 
молодой наукой, то ставку нужно делать на изобретение и 
усовершенствование новых методов, исходя из максимального 
отстранения от влияния теологии. Именно с использованием таких 
методов можно будет достичь определенной объективности исследований 
и работ. 

 
О.В. Хлопук, студ, КНУТШ, Київ 

jm31940@gmail.com 
 

ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПЕРВОРІДНОГО ГРІХА 
 

Чи можливо поставити питання про онтологічний статус  перворідного 
гріха в інакшому місці, аніж у дискурсі релігії? 

Після радикального перегляду метаонтології, пов’язаного з іменами 
Куайна, Карнапа з однієї сторони, та Фуко і Дерріда з іншої, саме 
онтологічне питання у тому сенсі, якому його ставила західна філософія, 
виявляється проблемним. Дискурс західної онтології, зосереджений на 
проблемах диспозицій соціального конструювання та метаметафізики 
свідомості, зосереджений нині в основному на лімітних питаннях феномену 
свідомості та підсвідомого і може визначати лише ліміти у поставленому 
нами питання [Chalmers, David John. Metametaphysics New Essays on the 
Foundations of Ontology. Oxford: Clarendon, 2009]. 

Проте наприкінці XX століття онтологічна проблема виявилась в 
абсолютно незвичному для традиційної метафізики та теології ракурсі. 
Абсолютно справедливо використовуючи лейбл "онтологія" для своїх 
досліджень, питання умов та статусу існування тих чи інших явищ 
перейняли на себе сфери нозографії [Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders: DSM-IV-TR. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric 
Association, ] та когнітивної антропології [Palecek, M., and M. Risjord. 
"Relativism and the Ontological Turn within Anthropology." Philosophy of the 
Social Sciences (2012): 3-23]. 

З перспективи останніх, питання "існування" перворідного гріха 
(зрозумілого в традиційному християнському сенсі, а також у смислі тих 
екзистенційних проблем, що визвані перейняттям к’єркегорівського 
поняття Angest німецькою та французькою традиціями феноменології) є 
таким, що має до абсурдності очевидне вирішення: звісно, він існує, 
"перворідний гріх" - це поняття, що глибоко входить у фрейми 
світосвідомості та самовизначення мільйонів християн та пост-християн 
Західноєвропейської традиції. 

З іншого боку, питання про спосіб його існування є не лише відкритим, 
але здебільшого залишається навіть не поставленим, як і в випадку цілого 
ряду інших визначних для західної культурної традиції, проте неочевидних 
фреймо-утворюючих концептів. 

Визначальність питання "перворідного гріха" є неочевидною саме для 
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культури, що вважає себе агностичною та пост-секулярною, тобто цілком 
науковою. Сучасна антропологія зосереджена на питаннях умов 
онтологічної можливості соціуму, сучасна психологія – на емпіричних 
дослідженнях визначальних проблем сучасного американізованого 
суспільства. 

Проте якщо ми звернемо увагу на християнський дискурс XIX століття 
чи на екзистенційну проблематику XX, ключове місце "першорідного гріха", 
як сірого кардинала проблематики можливості звільнення чи можливості 
вибору є очевидною. Слід лише помітити, яке місце займає "першорідний 
гріх" в системі Гегеля (місце "антитези" в становленні людини в релігійному 
баченні антропології), в онтології Гайдегера ("апріорна провина", що 
дозволяє тут-буттю засвідчити себе як таке), в генеалогії моралі Фуко 
(поняття, що лежить в основі почуття провини, що відкриває дискурс 
людини, котра сповідається) або в деконструктивному проекті Деріда 
("слід" провини, що засвідчує розрізнення включеного та виключеного), і 
стає очевидно, що його повна відсутність в сучасній психології та 
антропології, котрі мають займатися безпосередніми діючими причинами 
соціальної поведінки, незрозуміла та дещо навіть абсурдна. "Першорідний 
гріх" лежить в основі західноєвропейських уявлень щодо свободи волі, і 
завжди (завжди!) безпосередньо пов’язаний з поняттями вибору, тривоги 
та провини. Визначення його походження, деталей і місця в християнській 
культурі є щонайменше цікавим для розгляду. 

Тож як це питання може бути в принципі поставлено? 
Сфера обраного нами вектору онтологічного дослідження лежить в 

межах когнітивної антропології, що слідує за поняттями онтологічного 
реалізму Джона Сьорла. Ключові питання онтологічного реалізму в 
розгляді питання про існування концепту, перейнятими нами зі сфери 
когнітивно-антропологічного та нозографічного підходу до онтології, є 
питання про відношення концепту до трихотомії соціально-
конструйованого, фізіологічного та симулятивного. 

Таким чином, за нашою думкою, питання про онтологічний статус 
перворідного гріха повинне пройти через щонайменше три загальні етапи 
розгляду, пов’язані з різнокаліберними методологічними прийомами та 
системами.  

1. Історіографічне дослідження з ціллю виявлення значення 
перворідного гріха в його дискурсивному оточенні, варіантів його 
семантичного, синтаксичного та прагматичного відношення до сусідніх 
термінів, а також трансформацій метафоричного та метонімічного 
характеру з суміжними термінамі (у сенсі лінгвістичної школи Якобсона). 

2. Етнолігнвістичне дослідження дискурсу релігійної провини 
представників культур, які мають у своєму ментальному лексиконі поняття 
"перворідного гріха", і тих, хто його не мають. 

3. Дослідження можливого фізіологічного кореляту в генерації 
почуття провини у людей з різних культур провини. 

Таким чином, дослідження зводиться до антропологічного дослідження 
Західної цивілізації, яке, проте, ускладнюється назвичайною складністю 
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культурного багажу, що зібрався навколо цієї теми, а також комплексністю 
західного феноменологічного та ідеологічного лексикону. 

 
 

Д. Д. Чувашова асп., КНУТШ, Київ 
ldbrand@yandex.ua 

 
АНТИЧНИЙ ЖІНОЧИЙ ПАНДЕМОНІУМ ТА ЙОГО СУЧАСНІ 

МОДИФІКАЦІЇ. 
 
Дослідження присвячене особливостям античних "жіночих" культів і 

обрядів та їхнім сучасним  модифікаціям. Ця сфера духовної культури, на 
жаль, є певною лакуною у релігієзнавстві. Тим часом, дослідження 
релігійних традицій і вірувань у певні часи народу набуває сьогодні 
великого наукового значення. Вивчення жіночого пандемоніуму античних 
часів, в якому химерно переплелися в одну синкретичну релігію залишки 
домонотеїстичних вірувань і релігійні настанови майбутнього християнства 
є сьогодні важливим теоретичним і практичним питанням у розрізі  
відтворення як найповнішої картини духовної культури світового 
суспільства. Це і тим більше актуально в останні десятиліття, в умовах 
підвищення інтересу до ґенези та етнічної історії світового суспільства  або 
ж  окремого народу, його історичного минулого і сьогодення, особливостям 
культури та побуту.  

Необхідність всебічного вивчення в наші дні тієї чи іншої суспільної 
формації з урахуванням культурно-традиційних, теологічних, екологічних 
та етнокультурних чинників продиктована й об'єктивними процесами: 
"вимиванням", забуттям окремих елементів духовної культури та побуту 
під впливом процесів урбанізації, стандартизації та глобалізації. 
Дослідження традиційних релігійних вірувань, що відбивають специфіку 
духовної культури певного періоду та його модифікацій у сучасній картині  
світу, у цьому зв'язку є актуальним і доцільним, й випливає з необхідності 
дослідження закономірностей розвитку попередніх культурних форм у 
порівнянні і у взаємозв'язку із політичним і соціально-економічним станом 
сучасного суспільства.   

У цілому, феномен культу жіночого божества здавна привертав до себе 
увагу дослідників, проте гостра необхідність у його всебічному і 
скрупульозному вивченні виникла зовсім недавно: після археологічних 
досліджень, що проводяться в різних регіонах світу, було доведено, що 
культ  жіночого божества набагато архаїчніший, ніж передбачалося 
раніше. Хоча гіпотеза про втілений у "Венерах" періоду палеоліту образ 
жіночого божества виникла більше століття тому, до 1950-60х рр. багато 
дослідників з різних причин ставилися до неї зі значною часткою 
скептицизму [Чудинов В.А. Обзор  статей  по Венерам  палеолита. -  
[Електронний ресурс] -   Режим  доступу: http://chudinov.ru/obzor-statey-po-
veneram-paleolita/1/]. Це було пов'язано, по-перше, з нестачею фактичних 
даних; по-друге, зі сталою у науці думкою про те, що первісна людина в 
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силу нерозвиненості та "конкретності" свого мислення, "примітивного 
прагматизму", інших психоментальних особливостей, зумовлених 
способом життя, соціальною організацією, середовищем проживання і т.д., 
не здатна до створення таких складних абстрактних образів. Не вдаючись 
у суть дискусії про те, за якими саме критеріями можна співвідносити ті чи 
інші сакральні образи з поняттям "божество", ті чи інші ритуально-
міфологічні комплекси – з поняттям "культ", ми спираємося на студії тих 
фахівців, які вважають не тільки можливим, але й цілком обґрунтованим 
застосування цих термінів щодо явищ духовної культури "примітивних" 
суспільств. 

Підставою для такого підходу служать, насамперед, виявлені протягом 
останніх десятиліть археологами та іншими дослідниками факти, які 
свідчать про не враховану раніше складність та розвиненість "неолітичної 
релігії" навіть в культурах докерамічного періоду. Зауважимо, що термін 
"культ" використовується у нашій розвідці у розширеному значенні, не 
обмежуючись традиційним розумінням його як "практики релігії" і ми 
розуміємо під ним не тільки обряди та інші форми вираження релігійних 
поглядів, а й самі ці погляди, тим самим підкреслюючи, що культ жіночого 
божества розглянуто як відносно самостійне явище, а не як елемент якого-
небудь іншого культу (наприклад, культу родючості). 

Дослідження значного етнографічного матеріалу виявляє елементи 
культу жіночого божества в різних релігійно-обрядових комплексах 
античних  часів – у циклі аграрних обрядів, у весільних ритуалах, у 
звичаях, пов'язаних з народженням і вихованням дітей, у побутовій та 
целительській магії, і навіть у поховально-поминальній обрядовості 
(наприклад, жіночі пантеони Давньої Греції, Риму, Середньоазійських країн 
тощо). Сліди цього культу вбачаються в традиції шанування об'єктів 
природи, природних стихій, рослинного і тваринного світу. Все це свідчить 
про те, що функції жіночого божества в минулому поширювалися на різні 
сфери життя і діяльності людини. Однак за  всієї удаваної еклектичності 
цього культу, в основі його спочатку була закладена головна ідея, сутність 
якої полягає в тому, що джерелом всього сущого у Всесвіті, у живій і 
неживій природі, у земному і неземному світі, є вище начало, втілене в 
жіночому образі [Энциклопедия мифологии [Електронний ресурс] -   Режим  
доступу: http://godsbay.ru/] . 

Порівняльний аналіз елементів культу жіночого божества античних 
часів різних регіонів  світу доводить дивовижні збіги в уявленнях про 
Велику Богиню-матір та її функції. Вавилонську Іштар, фригійських Кибелу, 
індійську Калі-Дургу, середньоазійську Анахіта, давньогрецьких Геру, 
Персефону, римську Юнону, кельтських Бригиту та Дану, слов’янських 
Мати-сиру Землю та Макош об’єднує те, що всі вони спочатку є 
уособленням природи, символізують зміну її циклів, і асоціюються з 
джерелом життєдайної сили, яке сприяє множенню рослинного і 
тваринного світу, продовженню людського роду. У релігіях давніх 
цивілізацій і пізніших культур богині є покровителькою міст і поселень, 
майстринь законів, патронесі професій, джерелом законів і чайних знань. 
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Їх функції нерідко здаються суперечливими, амбівалентними, оскільки 
вони пов'язані не тільки з творенням, а й з руйнуванням, хворобами і 
смертю. Ці збіги підтверджують теорію про те, що культ жіночого божества 
– універсальне явище, яке існувало на певних стадіях розвитку в культурах 
різних народів світу. У той самий час образи жіночих божеств вражають 
своєю різноманітністю. Як показує дослідження цього явища у контексті 
античних культур, характерні особливості образа богині, як і ступінь 
розвитку культу жіночого божества, шляхи його еволюції і стійкість 
залежать від різних факторів – способу життя та господарсько-культурного 
типу, від локальних, етнічних процесів, зовнішніх впливів, зумовлених 
взаємодією культур, міграційними процесами, що супроводжуються 
культурною та релігійною асиміляцією. 

Сьогодні культ жіночого божества трансформується як архетипні 
настанови й базується на теорії колективного несвідомого (К. Юнг). З цієї 
теорії випливає, що інформація, яка збережена у підсвідомому просторі 
людської психіки, являє собою певні патерни, що відбито у реальному 
житті у вигляді певного світосприйняття, поведінки і відповідного цим 
настановам життєвого сценарію. Послідовниця Юнга – Д.Ш. Болен – у 
своїй розвідці "Богині у кожній жінці" (2006) [Болен Д.Ш. Богини в каждой 
женщине / Джин Шинода Болен.  [Електронний ресурс] – Режим  доступу: 
http://www.e-reading.club/book.php?book=142623] описала базові жіночі 
архетипи, їх основні риси світосприйняття та поведінки. 

Так, за  Юнгом [Юнг К. Г. Архетип  и символ /Карл Густав Юнг. – М., 
1991. – 85  с. [Електронний ресурс] -   Режим доступу: 
http://www.litmir.co/bd/?b=104497], традиційні релігійні культи сьогодні 
перетворюються на типові життєві ситуації. У його роботах, крім архетипів 
структури особистості (Персона, Тінь, Аніма, Анімус, Самість) описані 
архетипи Великої Матері, Старого Мудреця, Тварини (Звіра), Немовляти 
(Вічного Дитяти), Трікстера, Діви (Кори), Духа, Відродження 
(Трансформації), Священного шлюбу (Ієрогамоса) і т. д. 

 За К. Юнгом, людська свідомість у процесі свого розвитку створює ті 
архетипічні образи, які її репрезентують. Тобто, історія міфології дозволяє 
побачити єдність людського розуму (свідомості) і Божественної душі 
(несвідомого). Але свідомість не може "вибрати" переживання архетипу, 
оскільки поява Архетипових образів частково визначається індивідуальною 
типологічною структурою людини. 

Найважливішою особливістю первісного архетипу є те, що він суміщає 
позитивні і негативні атрибути, що цілком не  суперечить  позиції  
античного  світоуявлення. Чим більше в ньому поєднується протиріч, тим 
більше нищівні його дії і мотиви. Так узагальнений архетип Матері за  
Юнгом тісно пов'язаний з тією частиною психіки, яка повністю залишається 
у владі природи. Велика Мати – це богиня некерованих пристрастей, бо 
материнський первень відноситься головним чином до природи й 
пов'язаний із інстинктами і фізичним потягом. Позитивна сторона архетипу 
Матері – чутливість і дбайливість. Але негативний вплив цього архетипу 
може виявитися таким сильним, що воно перетвориться на перешкоду для 



22  

розвитку людини. У античній міфології це цілком  співвідносно із образами 
Гери,  Юнони , Кале, Бригіти та інших богинь-матерів з античних пантеонів.  

Таким чином, у античній міфології було сформовано культ Жінки, що 
протягом тисячоліть оприявлює  амбівалентність сприйняття: магічний 
авторитет фемінності, мудрість і душевний підйом, що поширюється за 
рамки формальної логіки, будь-який корисний інстинкт або імпульс, все, 
що називається добротою, все, що дає турботу і підтримку, сприяє 
розвитку і родючості, протиставлене таємному прихованому, темному: 
прірві, світу мертвих, всьому, що пожирає, спокушає і отруює, всьому, що 
викликає жах і є неминучим, як сама доля.  

Слід зазначити також, що жінок завжди привертав образ богинь і донині 
вони прагнуть відтворити той, який, на їхню думку, відповідає ідеалу. У 
сучасному світі жінка може дозволити собі бути абсолютно різною. На 
відміну від християнських канонів Середньовіччя, сьогодні кожна жінка 
своєю поведінкою та іміджем може висловити власну сутність і стати 
яскравою представницею свого архетипу, зародженого у античних культах. 

 
І. В. Шавріна, канд. філос. наук, доц., КНУТШ, Київ  

shavrina_irina@ukr.net 
 

ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ І НЕРЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПРОЦЕС 
СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ 

 
Проблема людини, її ставлення до цінностей, як релігійного, так і 

світського характеру, завжди була однією з головних проблем у таких 
сучасних галузях людського знання  як філософія, релігієзнавство, 
культурологія, психологія, соціологія. У ХХ ст. існували і розвивалися 
релігійні й нерелігійні вчення, які прагнули розкрити особливості природи 
людини.  

Стрижнем праць найрізноманітніших авторів є прагнення позбавити 
людину від залежностей, від ілюзій, які просякають все її життя і 
викликають незліченні страждання. Це стародавня ідея східних і західних 
релігій, містики і езотерики.  

Людина страждає і буде страждати, якщо не позбудеться онтологічної 
та ціннісної імли, яка застилає їй очі, якщо не звільниться від ілюзій і не 
побачить дійсну сутність речей.  

Для щастя необхідно змінювати свою душу, свій дух, свою свідомість, 
ставлення до цінностей. Кожна людина сама створює цінності, вибудовує 
власний життєвий простір, життєвий світ і, безперечно, у цьому творенні 
велику роль відіграють фантазія та уява. За думкою відомого російського 
дослідника О.Ф.Лосєва, "індивідуальність завжди є новиною, небувшим, а 
новина завжди є виникненням… виникненням  нового, необхідного для 
індивідуальності,  є виникненням, яке не залежить не від чого, але 
залежить тільки від самого себе, тільки від власного самоствердження й 
від власної свободи" [Лосев А.Ф. Самое само // Лосев А.Ф. Миф – Число – 
Сущность./А.Ф.Лосев.- М.: Мысль, 1994.- с.339-340 ].   
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У працях Е.Дюркгайма, К.Леві-Строса, Дж.Фрезєра розкриваються ті 
процеси, що існували в природних спільнотах. У спільностях і спільнотах, 
таких як плем’я, рід –  саме володарювання  в них домінантних норм 
врятовувало людину від несумісності сил, що рухали нею. В подальшому 
розвитку людства відбувається становлення індивідуальності, що має 
відбиток на системах цінностей, відносинах людей у тому або іншому 
суспільстві.  

Засновник німецької класичної філософії І.Кант вважав, що сутність 
моральнісної цінності вчинку міститься в тому, що моральнісний закон 
безпосередньо визначає волю, а не діє, наприклад, опосередковано - 
через почуття. Для цього необхідною є моральна віра.  

Внутрішній світ людини, безперечно, є пов’язаним з розумом. Так, в 
старогрецькій філософії, у вченні Аристотеля діяльність розуму означає 
дещо інше, ніж інтелектуальна любов Бога у Б.Спінози.  

За думкою англійського філософа, історика, економіста  Д.Юма, саме 
розуму належить провідна роль у визначенні мети діяльності, але методи 
досягнення мети визначає совість.  

Нове, наукове бачення людини розкривають філософи Нового часу – 
Ф.Бекон, Дж.Локк, Т.Гоббс, французські матеріалісти XVII -XVIII ст.  - 
Ж.Ламетрі, Д.Дідро, К.Гельвецій, П.Гольбах,  Л.Фойєрбах. Ці мислителі 
сформулювали наукові принципи для дослідження сутності людини. За 
думкою Л.Фойєрбаха, тіло людини є ґрунтом для людського "я". Його підхід 
до цієї проблеми розвинувся в ХХ ст., саме до його положень звернулися 
німецький філософ А.Гелен і австрійський етнолог К.Лоренц. 

Другий напрямок пов’язаний з теологічним тлумаченням системної 
організації суспільства. Йдеться про розгляд сутності людини в системі 
релігійних цінностей, про обґрунтування її Божественної природи. 

Німецькі мислителі  М.Шелер, П.Тілліх, Г.Кюнг, Ю.Мольтман, І.Метц, 
В.Паненберг та ін. зосереджують увагу на тому, що людина знаходиться у 
Богові, а Бог – у людині.  

Третій підхід до сутності людини, системи її ціннісних орієнтацій можна 
охарактеризувати як соціоцентризм. Цей підхід є орієнтованим на 
соціальну форму руху, соціалізація є обумовленою самим суспільним 
буттям, яке і характеризує способи життєдіяльності людини як цілісності, 
можливості її входження до соціальних інституцій.  

Четвертий підхід до зазначеної проблеми – це антропоцентризм, який 
досліджує вчинки людей на основі їх самосвідомості. Антропоцентризм у 
своїх положеннях щодо сутності людини, її цінностях спирається на 
наступну методологічну установку: людина є самодостатнім суб’єктом 
власного життя і долі.  

Окрім того, актуальною постає проблема єдності світу. Сучасна 
людина, людина ХХІ ст. примушена жити в такому світі, у якому немає 
єдності та порядку. Слід погодитися з думкою видатного українського 
філософа С.Б.Кримського про невизначеність й співвідношення добра і зла 
в сучасному світі.  

Спілкування теж набуває ознак формального спілкування, а мова 
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робить самотніми тих, хто розмовляє. Е.Гуссерль творчо розвинув головні 
ідеї Р.Декарта та І.Канта щодо проблеми суб’єктивності, але в його 
положеннях відбувається ще більша "суб’єктивація".  [Гуссерль Э. 
Феноменология внутреннего сознания времени // Э.Гуссерль. Собр. соч. в 
3- х т. – Т.1. – М.: Прогресс, 1994.  ].  

Необхідно погодитися з важливим положенням Ю.Габермаса щодо 
відсутності взаєморозуміння, яке є ґрунтом для досягнення мети для тих, 
хто бере на себе зобов’язання діяти сумісно – тоді метою стає досягнення 
такого взаєморозуміння. Цей процес Ю.Габермас назвав "комунікативними 
діями". [Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. / 
Ю.Хабермас. – СПб.: Наука, 2006. –  c.19 ].  

Сучасний світ характеризується певною хаотичністю. Хаос, що 
об’єктивно існує в світі, відбивається і на внутрішньому світі людини, на її 
почуттях, думках, вчинках. У зв’язку з цим закономірним є звернення 
людини до релігії. Тим більше, що як філософи минулого століття, так і 
сучасні теологи прагнуть модифікувати, наприклад, християнську релігію, 
пристосувати і прояснити її положення в історичних, екзистенціальних, 
"людських" категоріях - як таких, що найбільш адекватно висвітлюють 
положення Нового Завіту і як таких, що відповідають світорозумінню 
конкретної віруючої людини, насиченості її життя духовними, "живими" 
смислами. 
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ПРАВОСЛАВИЕ, КАТОЛИЦИЗМ И ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ: ОПЫТ 
СОВМЕСТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТСЕКУЛЯРНОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Происходящие в современном мире процессы дают немало оснований 
для утверждений о возрастающей роли религиозных конфессий в 
общественной жизни многих стран и регионов, а также об их 
непосредственном и опосредованном влиянии на политику. 

В середине и второй половине XX столетия были распространены 
научные подходы, согласно которым религия и Современность 
несовместимы, а проект Модерна исключает религию из публичного 
пространства и заключает в приватные рамки. В конце XX века, однако, в 
академической и публичной среде отчетливо зазвучали тезисы о конце 
секуляризма, о новой, постсекулярной эпохе [Connoly W. Why I am not a 
secularist. University of Minnesota Press, 2000. P. 158]. Ученые и аналитики 
обращали пристальное внимание на то, что религия не переходит в 
пространство приватной жизни и не оставляет своей претензии на участие 
в публичных дискуссиях о политике, экономике, общественных 
отношениях.  

В настоящее время, по словам Ю. Хабермаса, "церкви и религиозные 
организации все в большей мере берут на себя роль "интерпретирующих 
сообществ" ("communities of interpretation"), действующих на публичной 
арене в секулярной среде. Они могут оказывать воздействие на 
формирование общественного мнения и общественной воли, внося свой 
вклад в обсуждение ключевых тем – независимо от того, насколько 
убедительны их аргументы" [Хабермас Ю. Против "воинствующего 
атеизма" ("Постсекулярное" общество — что это такое?) // Русский 
журнал. 23.07.2008 URL: www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma. 
Дата обращения: 20.09.2015].  

Именно поэтому для исследователей становится все более важным 
изучение и анализ не только догматических и канонических положений 
религиозных конфессий, но и взаимодействие религиозного и 
политического концептов в публичном пространстве. Пристальное 
внимание на такие проблемы обращает политология религии – новейшая 
дисциплина, которая призвана изучать взаимную связь политики и 
религии, религиозное отношение к государству, власти, международным 
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отношениям.  
В своем докладе мы бы хотели остановиться на одном немаловажном 

аспекте обозначенных выше проблем, а именно на внимании православия 
и католицизма к ценностям и институтам либерально-демократического 
общества. Среди базовых проблем исследования необходимо выделить 
следующие: как православная и католическая церкви относятся к 
демократии и правам человека? Совместимы ли православие, католицизм 
и либеральная идеология, или же в пределе их отношения приводят к 
конфликту?  

Либерализм как идеология имеет давнюю историю, на протяжении 
которых формировались доктрины, представляющие отношение к 
демократии и правам человека, гражданскому обществу и власти, 
естественным правам личности и ценностям эпохи Модерна. При этом 
отношение православного и католического христианства к либеральным 
идеалам, нормам и практикам нельзя считать выработанным 
окончательно. В своем докладе мы бы хотели остановиться на основных 
положениях либеральной идеологии и проанализировать их оценку в 
католицизме (Римско-католической церкви, Украинской греко-
католической церкви) и православии (с учетом различий между 
Московским патриархатом и Киевским патриархатом). 

Одним из главных принципов либерализма является идея о 
подотчетности власти населению, о необходимости власти соблюдать и 
гарантировать основные права и свободы граждан. Народ же, в свою 
очередь, имеет право на восстание против несправедливой власти, 
которая нарушает естественные права людей (Дж. Локк). Такое право на 
восстание, которое в современную эпоху демократических транзитов 
трансформируется в возможность демократических революций (Греция, 
Португалия, Испания, Восточная Европа и, наконец, Украина), получает в 
ряде случаев и религиозную легитимацию. Участие представителей 
религиозных конфессий в протестных акциях или публичное одобрение 
или неодобрение такого рода мероприятий очень часто носит характер ad 
hoc реагирования на политическую повестку дня и не всегда находит 
подтверждение в канонических текстах той или иной конфессии. Принцип 
"вся власть от Бога" толкуется различным образом, получая конкретное 
содержание в зависимости от политической ситуации в той или иной 
стране [Bowring, B. (2013) Law, Rights and Ideology in Russia. London, New 
York: Routledge]. 

Еще одним ключевым положением либерализма является уважение 
прав и свобод граждан, а также признание безусловного достоинства 
человеческой личности. В официальном документе РПЦ МП "Основы 
учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека", с одной стороны, признается такое достоинство: "частная 
жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом 
тотального контроля. Для общества опасны манипуляции выбором людей 
и их сознанием со стороны властных структур, политических сил, 
экономических и информационных элит". При этом, с другой стороны, 
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отмечается, что "в случаях, когда того требуют защита Отечества, 
сохранение нравственности, охрана здоровья, прав и законных интересов 
граждан, а также предотвращение либо раскрытие преступлений и 
осуществление правосудия, сбор сведений о человеке может совершаться 
без его согласия". Иными словами, достоинство человека ставится в 
зависимость и подчиненное положение по сравнению с интересами 
общества и государства. При этом, как известно, ключевой принцип 
либерализма заключается в признании того, что отдельная личность стоит 
выше общества и государства.  

Католицизм, как и православие, утверждает, что нынешняя земная 
жизнь человека является приготовлением к жизни вечной. Однако важное 
отличие от православия заключается в оценке характера этого 
приготовления: должно ли оно быть пассивным (как в православии), или 
активным (как в католицизме) [Webster, A. F. C. (1993) The Price of 
Prophecy. Orthodox Churches on Peace, Freedom, and Security, p. 51. 
Washington: Ethics and Public Policy Center]. Ряд исследователей обращает 
внимание на большую склонность католической церкви к участию в 
"мирских делах", что находит основание в ее социальной доктрине и 
опыте взаимодействия с общественно-политическими организациями. 

 
Н. Б. Буряк, асп., КНУТШ, Київ  

spline_www@bigmir.net  
 

ОСМИСЛЕННЯ ЕРІХОМ ФРОММОМ ДЗЕН БУДДИЗМУ 
 
Еріх Фромм вважає, що західне суспільство переживає духовну кризу. 

На його думку, психoаналіз - це характерний вираз духовної кризи західної 
людини і спроба знайти рішення. Адже психоаналіз, являє собою спробу 
створити методику вдосконалення людської особистості на основі західної 
традиції в умовах західного суспільства. Однак якщо на початку нашого 
століття до психіатрів приходили в основному люди, що страждали від 
симптомів "благоденствування", то сьогодні в кабінетах психоаналітиків 
такі пацієнти в меншості порівняно з безліччю нових "пацієнтів". Ці люди 
непогано функціонують в суспільстві, вони не хворі, але страждають від 
незадоволеності і внутрішньої омертвілості. Спільним для них 
стражданням є відчуження від самих себе, від іншої людини, від природи.  

Однак будь-яка спроба дати відповідь на проблему благого життя, на 
думку Е. Фромма повинна вийти за рамки фройдівского підходу, оскільки 
веде до обговорення нехай завжди непoвного, базисного поняття 
людського існування яке лежить в основі гуманістичного психоаналізу, до 
подальшої творчої переробки і трансформації класичного психоаналізу, 
яка вже прямо йде у напрямку до дзен-буддизму [Бессонов Б. Н. Нам 
нужна гуманистичеcкая наука о человеке // Философская антропология и 
гуманизм Эриха Фромма. // Бессонов Б.Н. Эрих Фромм — М., 1995. — 29 
с]. 

Здавалося б, що спільного між дзен-буддизмом і психоаналізом тим 
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більше, що містичний досвід Фройд вважав регресією до інфантильного 
нарцисизму? Однак якщо ми визнаємо що зникнення симптомів і 
запобігання їх формування в майбутньому неможливі без аналізу та зміни 
характеру, а також те, що зникнення тієї чи іншої невротичної риси 
характеру нездійсненно без прагнення до більш радикальної мети - 
досконалої трансформації особистості, і виведемo всі наслідки з 
фройдівского принципу трансформації несвідомого у свідоме, то ми 
підійдемо до поняття просвітлення (саторі), яке є сутністю дзен-буддизму. 

Загальною метою для дзен-буддизму і психоаналізу є усвідомлення 
несвідомого за допомогою спеціального тренування з боку свідомості. 
Метод дзен можна назвати фронтальною атакою на відчужене сприйняття 
за допомогою сидячої медитації, коана та авторитету наставника. Як пише 
Судзукі: "Дзен за своєю суттю є мистецтво бачити природу власного буття і 
він вказує шлях від рабства до свободи..." Ми можемо сказати, що дзен 
вивільняє всю накопичену в кожному з нас енергію яка, як правило 
покалічена і спотворена до такої міри, що не знахoдить адекватного 
доступу до діяльності.  

Спільними елементами обох систем є і наполегливе ствердження 
незалежності від всякого автoритету, а також наявність ведучого який сам 
пройшов через необхідний досвід, а тому може вести учня (пацієнта) до 
його мети. Крім того ні психоаналіз, ні дзен не є в першу чергу етичними 
системами. Вони не змушують людину вести добродійне життя за 
допомогою придушення "дурних" бажань, але вони припускають, що такі 
бажання зникнуть в світлі і теплі розширеної свідомості. 

Хотілося б відзначити, що і психоаналіз і дзен-буддизм націлені на 
зміцнення Я, вони хочуть зробити його сильнішим. Але якщо психоаналіз 
прагне підтримати виниклу стійкість Я, то дзен зміцнює його спочатку, щоб 
потім подолати його. Те ж саме він робить по відношенню до Самості, 
зміцнюючи її перш ніж почати процес її трансценденції. Таким чином цілі 
дзен-буддизму та психоаналізу збігаються, принаймні на початковій стадії. 

Буддійська психологія і психоаналітична теорія в якості основного 
поняття використовують поняття Я, бачучи його функцію в синтезі і 
взаємній адаптації зовнішньої і внутрішньої реальності в доданні 
особистості почуття безперервності і самoцінності. Дзен вважає Я 
завершальним продуктом процесу ідентифікації з нашим об'єктним 
досвідом. Почуття Я не притаманне спочатку особистості, а розвивається з 
нашого внутрішнього і зовнішнього досвіду відповідно до переважаючого 
типу взаємодії з внутрішньою і зовнішньою реальністю. 

Е. Фромм показав, що релігії вкорінені в умовах буття людини. Психічна 
реальність, важливим елементом якої виступає несвідоме, може 
розглядатися тільки в єдності з соціальними умовами існування. 
Суспільство формує  характер і визначає тим самим сприйняття тих чи 
інших релігійних ідей [Валышева Ж. В. Психоаналитический подход к 
изучению культуры/ / Проблемы изучения языка, речи и культуры. - М., 
2004. - 180 -189 с]. 

Віра в Бога для Е. Фромма другорядна перед питанням про 
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ідолопоклонство, оскільки oстаннє розглядається в широкому сенсі як 
поклоніння лідерам, державним інститутам, народу, виробництву, закону, 
виготовленими самою людиною предметів. Можна сказати, проблема 
ідолопоклонства для Е. Фромма тотожна проблемі відчуження. Поклоніння 
ідолу відчужує від людини частину її сил, можливостей, умінь оскільки в 
цьому випадку людина переносить свої достоїнства на предмет 
поклоніння. 

Психологічна реальність така, вважає Е. Фромм, що в понятті Бога 
немає ніякої необхідності, oскільки основа для любові, ніжності, співчуття, 
зацікавленості, відповідальності укладена в нас самих. Поняття Бога в 
такому випадку не більше ніж поетичний символ, що відображає 
трансцендентний вихід з власного "Я" для досягнення істинної свободи. 
Потребу в системі орієнтації Фромм визначає як базову в людській 
особистості. 

Релігійна проблематика – це не проблема Бога, а проблема людини. 
Тому релігійний досвід у концепції Е. Фромма трактується як утвердження 
принципів любові та справедливості, свободи та щастя. Він в більшій мірі 
може бути притаманний атеїсту, аніж віруючому. 

Прагнучи подолати біолoгізм і сексуалізми З. Фройда, Е. Фромм 
спробував врахувати небіологічні фактори і компоненти людської природи і 
навіть використовувати марксистські положення. Однак, оскільки він при 
цьому не відмовився від своїх вихідних теоретичних принципів, його 
"синтез" фрейдизму і марксизму виявився лише дещо "соціальним" 
варіантом психоаналізу. У марксистських дослідженнях переконливо 
розкрита неспроможність теоретичних намагань Е. Фромма на створення 
адекватної концепції людини. Погляди Е. Фромма на походження і сутність 
релігії також підтверджують, що його спроби синтезувати природне і 
суспільне в людині в кращoму випадку ведуть до дуалізму біологічного і 
соціального, а частіше виливаються в біологічне [Угринович Д. М. 
Психология религии // Д. М. Угринович. - М.: Политиздат, 1986. - 352 с]. 
Розглянувши погляди Е. Фромма, що лежать в основі його гуманістичної 
парадигми, можна зробити висновок про те, що його соціальна філософія 
базується на теорії особистості, яка включає концепції втечі від свободи, 
екзистенціальних потреб, релігії, типів характерів і нарцисизму. Релігія як 
об'єкт психоаналізу Еріха Фромма є найвизначнішою частиною цією теорії. 

За період розвитку суспільства та галузі суспільно-політичного і 
гуманітарного знання з кінця XVIII ст. поняття "нація" отримало статус не 
тільки особливої категорії науки або ідеологізованої лексеми політичного 
дискурсу, а й стало невід'ємним елементом ідейно-теоретичної і 
методологічної бази, так само як нормативно-правовим складником 
осмислення та концептуалізації історії людства. Особливою мірою його 
сенси-значення утворюють ефективні аналітичні можливості для глибокого 
розуміння природи та всесвітньо-історичного значення радикальних 
політичних інституціональних перетворень (перш за все демократичних) і 
фундаментальних культурних трансформацій (від феодального ладу до 
індустріального та постіндустріального суспільства), що відбувалися за 
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останні століття у ході розвитку як окремих країн, так і сучасної 
світосистеми в цілому.  

Щодо комплексу гуманітарних наук, то їх розвиток показує, що поняттю 
"нація" було надано роль виконувати сукупність "функціональних 
обов'язків": дієво реалізовувати пізнавальну, методологічну, ідеологічну, 
світоглядно-аксіологічну, раціонально-критичну, ідейно-селективну, 
нормативну функції; забезпечувати концептуальну організацію наукових 
уявлень про різноманітні сфери людського буття; здійснювати 
гіпостазування, теоретичне прогнозування та моделювання майбутніх 
станів життя етнонаціональних спільнот і людства. У широкому та 
дисциплінарно незаангажованому підході до оцінок наукового статусу та 
ролі поняття "нація", розуміння його як концепту та провідної ідеї багатьох 
наук і наукових розвідок, теоретико-методологічне, політико-ідеологічне та 
світоглядно-гуманістичне призначення та значення може бути розкрите 
через перелік ще багатьох додаткових та окремо "секторальних" 
функціональних можливостей цієї категорії.  

Але перш за все, у структурі філософсько-історичного, політико-
правового, соціологічного, культурологічного пізнання XVII-XX століть, так 
само як у межах усього суто націологічного знання та досліджень цього 
періоду, сенси-значення поняття "нація" здійснювали та й нині нерідко 
виконують системоутворювальну функцію. Починаючи з доби Модерну, 
концепт нації (за його різноманітного змістовного наповнення та 
смислового взаємозв'язку з іншими фундаментальними категоріями 
суспільствознавства і гуманітарних наук: "держава", "республіка", 
"народовладдя", "суверенітет", "демократія", "прогрес", "свідомість", 
"культура" тощо) перетворився на смислову конструкцію, яка 
забезпечувала структуризацію численних уявлень науковців та політичних 
мислителів про суб'єкти, політичні й культурні виміри та детермінанти 
суспільного розвитку, його етапи, тенденції, характер та соціальні основи 
владних інститутів, цивілізаційні перспективи тощо. Внаслідок такої 
структурно-функціональної ролі поняття нації в системі наукового знання і 
суспільно-політичної думки, воно та його сенси-значення набули 
своєрідного статусу ідейної "точки відліку" та системи координат, стосовно 
яких так чи інакше виявилися зорієнтованими не лише теорії "нації та 
націоналізму", відповідно, моделі націє- та державотворення, але й 
численні стратегії внутрішньої та зовнішньої політики, проекти суспільно-
політичного й гуманітарного розвитку, різні політичні ідеології та 
світоглядні картини.  

Таким чином, багатопланова ідейно-теоретична і методологічна роль 
поняття нації характеризується тим, що воно (як категорія науки та 
історично сформований нормативний припис щодо політичної 
інституціоналізації і практик нормативно-правового регулювання) надає 
оптимальну можливість ефективно аналізувати та критично оцінювати ті 
політико-філософські концепції та ідеологеми останніх століть (навіть 
лібералізму), у яких були запропоновані моделі рушійних сил, 
закономірностей та спрямованостей суспільно-політичного, культурного і 
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духовного розвитку; з'ясувати як конкретно-історичне, так і цивілізаційне й 
гуманістичне значення розроблених у них проектів, постулатів, політико-
ідеологічних, соціокультурних, світоглядних ідеалів для інституційної 
організації й переоблаштування світосистеми, так само як виважено 
прогнозувати ймовірність і припустимість їх практичного втілення. 
Особливо – запроваджених політико-правових стандартів суверенізації 
окремих спільнот або співтовариств (історично "справедливих формул" 
політичної інституціоналізації народів/націй).  

Необхідно враховувати й те, що у минулих та сучасних суспільно-
політичних реаліях ті чи інші уявлення щодо сутності національної 
спільності та спільноти (про народ/націю), віра у незаперечність та 
абсолютну гуманістичну цивілізаційну справедливість "права на 
національне самовизначення" (що розуміється як свобода створення 
окремою частиною населення власної незалежної держави), були та є 
джерелом політичної активності й радикалізму, виступали ідейним та 
емоційним двигуном безлічі різноманітних процесів, шляхів і способів 
глобальних та регіональних перетворень у світі. Вони політико-ідеологічно, 
соціально-психологічно та світоглядно (ціннісно-орієнтаційно, 
"екзистенційно" тощо) живили національно-визвольні й національно-
об'єднувальні рухи, стимулювали виникнення та боротьбу різноманітних 
політичних сил і груп під гаслами політичного чи культурного відродження, 
приєднання до міждержавних союзів, іредентизму, сепаратизму, автономії 
тощо. 

Треба визнати й те, що у суспільному житті сенси-значення поняття 
"нація" суттєво впливають на процеси вибору його різноманітними 
суб'єктами їхньої ідентичності та "шкали цінностей", сприяють або 
виступають перепоною етнокультурної та політичної солідарності, 
мобілізації, консолідації та інтеграції індивідів і численних груп у стійкі 
спільноти, державно-територіальні утворення. Так само, як і нерідко 
визначають ступінь і характер легітимності влади, підтримки або опору її 
політики.  

Уявлення про природу та історичне призначення (духовну, культурну, 
політичну, релігійну місію, національну ідею) тієї чи іншої національної 
спільноти значною мірою коригують або іноді й формують специфіку 
національного характеру, національної ідентичності та свідомості, їх 
інтенціональності. Нерідко вони стають базовим, структурнотвірним 
компонентом політичної культури, вирішальним чинником спрямованості 
політичної та гуманітарної діяльності державних інституцій, громадсько-
політичних та культурно-просвітницьких об'єднань; здійснюють відчутний 
вплив на характер процесів розвитку демократій, особливості формування 
громадянських суспільств у межах окремих політичних систем, визначаючи 
світоглядні, ментальні та ідейні засади для об'єднання (або навпаки), 
"злагоди" та активності його членів. 
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МЕДІАТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

 
Концепт "медіатизація" став ключовим для перегляду ролі та впливу 

ЗМІ на культуру та суспільство (і релігію, як невід’ємну його складову). У 
теорії, що була сформульована відповідно до концепту датським 
професором Стігом Хьюгвардом (Stig Hjarvard), мовиться про 
довгострокові соціальні та культурні зміни, що можуть бути пов’язані і 
віднесені до рівня таких процесів сучасності як секуляризація, глобалізація 
тощо [The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social 
change [Text] / S. Hjarvard // Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal, 
Routledge. Vol. 12. No. 2. June 2011. ― p. 120].   

Використання цього концепту, а точніше теоретичне розуміння 
медіатизації культури і суспільства в цілому, надає можливість 
переглянути фундаментальні питання щодо ролі і впливу ЗМІ в цілому. В 
окремому розділі своєї книги С. Хьюгвард розглянув вплив ЗМІ на релігію, 
яка пройшла шлях "від віри церкви до вдосконалення засобами масової 
інформації" [Hjarvard S. The Mediatization of Culture and Society [Text] / S. 
Hjarvard. ― Routledge; 1 edition, 2013 ―  p. 92]. 

Не зважаючи на пришвидшення розвитку медіатизації релігії в цілому, 
хотілося б відзначити, що рівень поширення цього явища в різних 
культурах та суспільства відрізняється. Набуваючи відмінних форм в 
залежності від релігійної традиції, використання в її межах ЗМІ і 
локального контексту, С. Хьюгвард пропонує такі форми перетворення: 

1. ЗМІ стають важливим джерелом інформації з релігійних питань; 
2. Існуючі релігійні символи, звичаї та вірування стають матеріалом 

для ЗМІ; 
3. ЗМІ перебирають на себе ряд культурних та соціальних функцій. 

(моральна орієнтація, об’єднання ― утворення громад (читачів) [ The 
mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change [Text] / 
S. Hjarvard // Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal, Routledge. Vol. 
12. No. 2. June 2011. ―p. 124].  

Найбільшого вияву, на нашу думку, у випадку України, є перший аспект 
спільності ― коли важливішим стає не те, що відбувається в церкві, а те, 
що про це говорять в ЗМІ. Можна припустити, що саме з цим, серед 
іншого, пов’язана динаміка релігійного життя в державі, зокрема 
православної конфесії. Адже як показують опитування, що були проведені 
в роки незалежності України, віруючих цікавить більше релігійна традиція, 
аніж питання патріархату чи об’єднання православних церков в Україні. 
Тоді як інформаційна війна та процес медіатизації релігії в Україні в цілому 
призводять до відновлення та пожвавлення діалогів з вищеозначеної 
проблематики.  

У той же час, американський дослідник Джеффрі Х. Махан (Jeffrey 
H.Mahan), котрий займається питанням перетину релігії та культури ЗМІ, 
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зазначає у своїй праці: "Релігія і ЗМІ завжди існували у відношенні один до 
одного, перекриваючи одна одну, виконуючи ті самі функції, змінюючись у 
відповідності одна до одної" [Jeffrey H. Mahan Media, Religion and Culture: 
An Introduction. - Routledge; 1 edition. – 2014. - p.6]. Говорячи про ЗМІ, 
Джеффрі Х. Махан говорить про тяглість процесу розвитку нових засобів 
для здійснення комунікації та передачі інформації, котрі впродовж історії 
змінювали одне одного, допомагаючи тим самим звертатися до більш 
широкої аудиторії – писемність, друк тощо. Тобто беруться до уваги не 
лише модерні засоби комунікації, такі як телефон, радіо та кіно, а й увесь 
процес розвитку і становлення сучасної розгалуженої системи.  

У цьому контексті доцільно говорити про виділені українським 
дослідником М. Балаклицьким три стадії медіатизації. Перша включає в 
себе появу писемності, наступна ― друковані (книжкові) варіанти передачі 
інформації і третя, заключна ― використання електронних джерел 
інформації [Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-
2010 р.: монографія [Текст] /М. Балаклицький. ― Х.: Харківське історико-
філологічне товариство, 2011. ― с. 6].  

Факт появи і активне використання представниками релігійних 
організацій засобів масової інформації свідчить про те, що процес 
медіатизації релігії в Україні перебуває на перехідному етапі з другої на 
третю стадію. На нашу думку, головний виклик, який стоїть сьогодні 
перед релігійними організаціями у цьому контексті – зуміти балансувати 
між виконанням першочергових завдань, які визначені кожною релігійною 
організацією і релігійною традицією в цілому, і в той же час не 
залишатися осторонь трансформаційних процесів, які на сьогоднішній 
день характерні для української культури і життя суспільства в цілому. 

 
 

О. С. Кисельов, канд. філос. наук, ст.наук.сп., 
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ЩО ТАКЕ ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦІЯ? 
 

Теорія секуляризації була парадигмальною у 1960-1980-ті рр. для 
соціології релігії. Фактично будь-який процес чи явище релігійного життя 
пояснювалися з точки зору "тези про секуляризацію". Однак, з кінця 1980-х 
рр., а більше у 1990-х рр., теорію секуляризації не лише почали ставити 
під сумнів [Напр. див.: Старк Р. Секуляризація – спочивай із миром / Пер. з 
англ. А.М. Басаурі Зюзіної та О. Кисельова // Релігієзнавчі нариси. – 2011. 
– № 1. – С. 117–147.], але й пропонувати альтернативні теорії. Так 
з’явилися концепції "деприватизації" (Х. Казанова), постсекулярного 
(Ю. Габермас), десекуляризації (П. Бергер), теорія раціонального вибору 
(Р. Старк) та ін. На нашу думку, основна відмінність усіх цих теорій та 
концепцій полягає у тому, що вони акцентують увагу на різних аспектах 
релігійного життя та дивляться на нього "під різними кутами зору". Однак, 
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поряд із цим, необхідно припустити, що не усі нові теоретичні пропозиції у 
рівній ступені підходять для опису релігійної ситуації в Україні. Для 
прикладу, Дж. Бекфорд, критично оцінюючи різні розуміння 
постсекулярного, приходить до висновку, що жоден з них не є корисним у 
рамках соціології релігії [Див.: Beckford J.A. Public Religions and Postsecular: 
Critical Reflections // Journal for the Scientific Study of Religion. – 2012. – Vol. 
51. – № 1. – P. 1–19.].  

Відтак, метою цієї доповіді є розібратися, що розуміється під 
десекуляризацією, а також визначити чи дійсно варто використовувати 
концепт "десекуляризації" для опису релігійної ситуації в Україні. 

Вперше голосно про десекуляризацію заявив соціолог П. Бергер, який у 
1960-тих рр. був на чолі анклаву суспільствознавців, що розробляли 
теорію модернізації і, як її невід’ємну частину, теорію секуляризації. У 1999 
р. виходить книга за редакцією П. Бергера "Десекуляризація світу: 
відродження релігії та світова політика" (1999), де він, зокрема, пише, що 
"припущення, що ми живемо у секулярному світі є помилковим" [Berger P. 
The Desecularization of the World: a Global Overview // The Desecularization 
of the World: Resurget Religion and World Politics / Ed. by P.L. Berger. – 
Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999., c. 2], а 
модернізація провокує не тільки секуляризаційні процеси, але й контр-
секуляризаційні рухи [Там само, с.3]. Власне, релігії реагують на 
модернізацію або її неприйняттям, або адаптацією до неї. Друга стратегія 
– адаптація – власне суперечить теорії секуляризації, бо релігії не 
зникають, а пристосовуються до сучасності і далі успішно функціонують. 
Таким чином, секуляризація і десекуляризація (контр-секуляризація) є 
паралельними процесами.   

Нині П.Бергер пише, що він використовував поняття "десекуляризація" 
достатньо недбало, розуміючи під ним те, що релігія все ще достатньо 
потужно представлена у сучасному світі. За визнанням самого метра 
найконцептуалізованіше підійшов до цього поняття В’ячеслав Карпов. 
Десекуляризація, згідно Карпова, з одного боку, означає хронологічну 
послідовність між секулярністю та поверненням релігії, а з іншого – це 
поняття не є придатним для опису ситуації, коли релігія нікуди й не 
дівалася [Berger P. Desecularization // The American Interest / http://www.the-
american-interest.com/2015/05/13/desecularization].   

Сам В. Карпов здивований тим, що фактично за 10 років, з виходу 
згаданої книги за редакцією П. Бергера, поняття "десекуляризація" ніким 
не було концептуалізоване. В. Карпов визначає десекуляризацію як процес 
контр-секуляризації, через який релігія наново претендує на суспільний 
вплив, що є реакцією на секуляризацію. Цей процес може проявлятися 
через різні показники, як-то: зближення державних інституцій та релігійних 
норм, відродження релігійних вірувань та практик, повернення релігії до 
публічної сфери, відновлення релігійних мотивів у культурі, суспільні зміни, 
що чітко пов’язані із релігією (наприклад, демографічні зрушення 
інспіровані релігією) [Karpov V. Desecularization: a Conceptual Framework // 
Journal of Church and State. – 2010. – Vol . 52. – № 2., c. 250]. При цьому, В. 
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Карпов пояснює, що десекуляризація може проходити в одній сфері, але 
не проходити в інших.  

Отже, чи можемо ми говорити про десекуляризацію в Україні? Нам 
видається цілком очевидним, що деякі показники, які пропонує В. Карпов, 
наявні в Україні, яка пережила за радянських часів насильницьку 
секуляризацію, а у 1990-х рр. відбувався процес релігійного відродження. 
Власне це відродження релігій, їхніх інфраструктур, символів, повернення 
релігійного до суспільного дискурсу і т.д. і є десекуляризацією. 

 
О. А. Лавринович, канд. філос. наук, доц., НТУ, Київ 

e_lavrinovich@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ МІСТИЧНОГО, РЕЛІГІЙНОГО ТА 
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСВІДІВ 

 
За минуле сторіччя поняття "містичний досвід", "релігійний досвід" та 

"трансперсональний досвід" стали невід’ємною частиною категоріальних 
набутків містичної духовної традиції. Проте, постійне зростання множини 
смислів, що вкладаються у ці поняття вимагає визначитися у  
релігієзнавчих, філософських, богословських та психологічних аспектах 
їхнього змісту.  

Містицизм це найдавніше, непросте і неоднозначне явище в людській 
культурі. Аналіз доробків дослідників цього феномену висвітлює 
принципово різні його визначення: від дефініцій містицизму як внутрішньої 
сутності (або ж ознаки, компоненту, риси) будь-якої релігії, до піднесення 
його на рівень універсальної і відносно автономної традиції, що властива 
духовному розвиткові людства на загал. На сьогодні, найбільш 
поширеними є різного роду інтегративні підходи, які поєднують різні виміри 
містицизму. Усталеною є думка і про те, що розвиток містицизму 
пов’язаний із накопиченням інформації про різні засоби і методики 
психотехніки, екстатичні та споглядальні практики, а також із розвитком 
традицій аскези, що в сукупності сприяє виникненню нестандартних 
почуттів (приміром, "містик починає відчувати свою волю мовби 
паралізованою" [Джеймс У. Многообразие религиозного опыта.— М. : 
Наука, 1993. — С.368-369], котрі усвідомлюються і тлумачаться віруючими, 
як прояв дії в них (або через них) трансцендентних сил. Відтак, містичний 
досвід – це закономірна й природна реакція людського організму на 
нестандартні зовнішні та внутрішні подразники [Климович А.Г. 
Религиозный мистицизм как философская проблема. Автореф. дис. на 
соискание ученой степени кандидата философских наук. Специальность 
09.00.01. — Онтология и теория познания. — Тюмень, 2003. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.atheism.ru/library/Klimovichag_1.phtml]; 
це практика, а не теорія;  метод і призначення такої практики – це любов 
(оскільки містик малює особистий об’єкт споглядання, завжди керуючись 
серцем); це – виключно духовна діяльність; нарешті, містичний досвід 
ґрунтується на досвіді психологічному. 
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Важливим уявляється з’ясування співвідношення містичного та 
релігійного досвіду. Погодимося, що в межах релігійного cвітовідчуття 
містичні переживання і хвилювання багато в чому співпадають з 
релігійними переживаннями, і є виразом прагнення людини до тісного 
спілкування із божеством. Однак, якщо боговідчуття в релігії здебільшого 
набирає форми поєднання двох природ, то в містицизмі – найвиразнішим є 
прагнення до розчинення індивідуального Я в абсолютному, занурення 
конечної свідомості в безкінечне. Тому в містицизмі традиційно вбачають 
пантеїстичні тенденції, на противагу теїзму в релігії. Оформлюючись в 
межах певної релігійної доктрини, містичний досвід набуває лише йому 
властивих рис. Разом з тим, містицизм ніби концентрує все релігійне у 
самій людині, замикає усе в її внутрішньому світі, гранично актуалізує 
індивідуальні релігійні почуття, прагнення та індивідуальний досвід, мало 
зважаючи на відносини віруючого з оточенням. Натомість релігія 
передбачає значущість для людини зовнішніх атрибутів: культових споруд і 
предметів, символіки, колективних обрядів і ритуалів, формує настрої 
віруючих в інтересах цілого, певної спільноти.  

На думку низки дослідників (С. Гроф, Є. Торчинов), релігійний досвід, 
витлумачений як сукупність трансперсональних хвилювань є 
фундаментальною основою релігії. Спираючись на категорії психологічної 
науки, С. Гроф визначає поняття "трансперсональний" – як надособистісну 
сферу психіки, що характеризується можливістю подолання просторових 
та часових обмежень, "емпіричним розширенням свідомості за межі 
звичайних кордонів тілесного і "его" [Гроф С. Путешествие в поисках себя. 
М. : Издательство Институт Трансперсональной Психологии, 2001. — С.55] 
(у тому числі, ототожнення себе з іншими людьми, різними аспектами 
природи і космосу). Як наслідок, поняття "трансперсональний досвід", що 
містить у собі вказівку на подолання чи зняття суб’єктно-об’єктних 
відносин, розглядається більш точним і влучним, аніж поняття "містичний 
досвід" [Торчинов Е. А. Мистический (трансперсональный) опыт и 
метафизика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lib.rus.ec/b/191584/read ]. Віддаючи належне внеску російського 
дослідника у психологію релігії, вважаємо слабким боком його концепції 
ототожнення споріднених, але відмінних за змістом понять. На нашу думку, 
слід чітко розрізняти категорії "містичний досвід", "релігійний досвід" і 
"трансперсональний досвід". Містичний досвід, як досвід безпосереднього 
контакту з надприродною реальністю не обов’язково збігається з досвідом 
релігійним, оскільки останній охоплює чимало явищ, котрі не є прямим 
особистим досвідом зв’язку (контакту, зустрічі, єднання) з надприродною 
реальністю. Найочевиднішим є той факт, що релігійний досвід відображає 
не пряме ставлення до Божественної реальності, а опосередковане – 
через посередництво представників або представництв, як-от священики, 
Святе Письмо, моральні заповіді, обряди та ритуали, символи чи твори 
мистецтва. Релігійний досвід до того ж часто виражає особистісні потреби 
(наприклад, прагнення прощення, допомоги, відчуття контролю) або 
відносини соціальних вимог і очікувань (наприклад, почуття обов’язку чи 
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зобов’язання), що часто не стає виразом Божественної реальності. Таким 
чином, релігійний досвід не завжди є містичним, так само, як і містичні 
переживання не завжди є релігійними, принаймні у загально прийнятому 
сенсі цього слова. Скажімо, деякі форми занурення в самоаналіз, 
самозаглиблення, медитації тощо, маючи позараціональну, містичну 
природу, не пов’язані із уявленнями про Бога і спілкування з Ним, що для 
більшості є базовою ознакою релігії.  

Містичний досвід, так само не можна ототожнювати з досвідом 
трансперсональним, хоча між ними і є багато емпіричних збігів і перетинів. 
Трансперсональний досвід, у термінах психологічної науки, це –досвід, в 
якому відчуття ідентичності або саморозширення виходить за межі 
індивідуального чи особистісного, і охоплює ширші аспекти людського 
життя, психіки або Всесвіту. Він обіймає широке коло явищ (наприклад, 
спогади з минулого життя), які зовсім не обов’язково пов’язані з відчуттями  
прилучення до Божественної реальності. Таким чином, хоч багато 
містичних переживань дійсно є трансперсональними, бо ведуть до 
розширення самоідентичності, але знак рівності між містичним і 
трансперсональним ставити не варто. Врахуємо і те, що іноді, 
безпосередній досвід всевладної, непереборної присутності Бога 
корелюється із відчуттями власної нікчемності, слабкості або гріховності, 
що веде до обмеження, придушення індивідуального й особистісного. 
Такий тип містичного досвіду відтак не може розглядатися як 
трансперсональний, бо не чинить розширення і трансформації 
самовідчуття.В кожному разі вважаємо, що міждисциплінарні підходи в 
релігієзнавчих дослідженнях, зокрема врахування здобутків психологічної 
науки при дослідженні феномену містичного є плідним і перспективним 
напрямом наукових розвідок. 

 
Л. М. Липич, канд. філос. наук, доц., НТУ, Київ 

lipich_lm@ukr.net 
 

ПРОБЛЕМЫ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ В СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ 
 
Социология религии является одним из приоритетных направлений в 

теоретической и прикладной социологии. Она относится к разряду 
специальных социологических теорий. В центре ее внимания находятся 
проблемы соотношения светского (мирского) и религиозного, 
взаимоотношения церкви и государства, что дает возможность 
 социологам определять степень повышение или снижения влияния 
религии и церкви на все стороны государственной, общественной и 
личной жизни людей, а также прогнозировать социальную роль религии и 
церкви в функционировании современного общества и государства. 

В условиях трансформации социальных структур советского общества 
реактуализировались вопросы о месте и роли религии в постсоветском 
обществе. Известный английский социолог Э. Гиденс обращает внимание 
на то, что в результате такой трансформации заканчиваются 
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"традиционные дискуссии между сторонниками капиталистической 
системы свободного рынка и сторонниками социализма", [Гіденс Е. 
Соціологія. – К.: Основи. – С. 81]. Этим он фактически засвидетельствовал 
то, что без помощи религии данная трансформация была бы затруднена. 
Кроме того, данное замечание можно рассматривать как одно из 
свидетельств того, что в ходе объяснения происходящих в постсоветском 
обществе процессов, включая и рост религиозных настроений, выясняется 
что все они подгоняются под соответствующие западные стандарты. 

Поэтому характерной чертой изучения и решения проблемы 
 соотношения светского и религиозного в постсоветской социологии 
религии является ориентация социологических исследований на западно-
европейские и американские социологические концепции, в частности, 
секуляризации. 

Что касается собственно проблемы секуляризации, которая набирала 
обороты практически все ХХ столетие, и которой были посвящены, 
особенно в 60-70-е годы, 80-90-е годы ХХ столетия, многие работы, то 
может сложиться впечатление, что она пошла в целом на спад и что 
начался противоположный ей  процесс – процесс  десекуляризации. 

Однако, при глубоком анализе данной проблемы можно увидеть, что 
сегодня в западной социологии преобладает не идея секуляризации и не 
идея десекуляризации, а идея модернизации религии, которую, тем не 
менее, пытаются выдавать в качестве особой разновидности 
секуляризационного процесса. 

Можно сказать и так, что сама секуляризация начинает 
интерпретироваться "в качестве одной из форм модернизации религии, 
закономерной эволюции религиозного сознания, перехода религиозности 
с институционального на индивидуальный уровень" [Секуляризация. 
[Электронный ресур]. – Режим доступа: http://enc-
dic.com/religion/Sekuljarizacija-659.html]. 

Но не все так просто, ведь нельзя признать, что даже в понимании 
социальной сути самой секуляризации у западных ученых есть какое-
нибудь согласие. Чтобы убедиться в этом, перечислим лишь основные 
способы ее понимание: 

– секуляризация как потеря "священного и угроза социальному порядку 
и согласию (П. Бергер); 

– секуляризация как вытеснение религии наукой, рациональным 
мышлением, светской этикой (О’Ди); 

– секуляризация как один из видов религиозных изменений, который 
ведёт не к падению религиозности, а к изменению источников её 
формирования (Р.Старк) и др. 

Как видим, главное внимание социологов здесь концентрируется на 
том, чтобы показать, что религия  и определяющие её функции играют 
решающую роль в деле укрепления социальной солидарности и поэтому 
она заслуживает того, чтобы общество искало способы  укрепления людей 
в вере. 

Например Р. Мертон, оспаривает подобный подход. Он говорит: "Когда 
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в одном обществе сосуществуют разные религии, часто происходят 
серьезные конфликты между разными религиозными группами 
(достаточно посмотреть на огромную литературу по межрелигиозным 
конфликтам в европейских обществах). В каком же тогда смысле религия 
способствует интеграции "данного" общества в различных обществах с 
множеством религий?" [Мертон Р. Социальная теория и социальная 
структура. – М.: 2006 г., с. 116 – 117. [Электронный ресур]. –  Режим 
доступа: HTTP://SBIBLIO.COM/BIBLIO/ARCHIVE/MERTON_COZ/] 

Эту цитату можно продолжать и дальше, но и сказанного достаточно 
чтобы понять, что интегративная функция религии, особенно в 
многоконфессиональных обществах и обществах с сильными светскими 
традициями – не более чем миф. Отсюда следует, что несмотря на 
нынешний религиозный реванш на постсоветском пространстве и 
несмотря на интенсивное наступление современного ислама, решение 
проблемы секуляризации дело времени.  

В современном понимании секуляризация – это процесс ослабления 
воздействия религии и церкви на все сферы жизни общества, на сознание, 
поведение, быт и стиль жизни людей. Она есть обмирщение религиозной 
жизни, ухода из нее сакральных смыслов. При этом само понимание 
святости не уходит. Оно остается как символ всяких культурных (не путать 
с религиозными) значений. 

Секуляризация ведет за собой активизацию светских форм 
общественной жизни (в политике, финансах и пр.), снижение уровня 
влияния на них религиозных организаций. 

Сегодня все труднее становится проповедовать образ бога в его 
традиционном понимании, убеждать аудиторию в необходимости 
обращаться к нему для разрешения повседневных жизненных проблем. 
Язык религии становится все более чуждым не только языку науки, но и 
повседневной жизни. Секулярными, т.е. свободными от религиозной 
детерминации, оказываются важнейшие области жизни и институты 
современного общества: государство и законодательство, рыночная 
экономика, естественные, социальные и гуманитарные науки, искусство и 
т.д. [Секуляризация. [Электронный ресур]. –  Режим доступа: http://enc-
dic.com/philosophy/Sekuljarizacija-2099]. 

К сожалению, в современном религиоведении в целом и в социологии 
религии, в частности, все эти моменты часто поддаются неоправданной 
критике, осуществляемой учеными (!) в пользу религии (!?). 
Развернувшаяся полемика среди представителей социологии религии  по 
поводу переосмысления социальных смыслов, заложенных в понятиях 
светскости и религиозности, статуса секуляризации в современном 
обществе и так далее не только ставит вопросы, но фиксируя рост 
религиозных настроений, часто относит его к явлениям позитивного 
порядка, снижая тем самым мировоззренческую значимость научных 
знаний в культуре.  

Все это говорит о том, что проблема секуляризации не находит 
должного понимания, а, соответственно, и поиск путей и способов ее 
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практического осуществления остается не проясненным.  
Думается, что настало время вернуться уже известным концепциям 

секуляризации, разработанным в ХХ веке в ориентации на различные 
методологии: марксисткую, неомарксистскую, так 
называемые классические, неоклассические, альтернативные, 
критические и другие. 

Как представляется, даже анализ так называемой религиозной 
экономики даст возможность понять, что религия давно стала одним из 
направлений ведения бизнеса. 

 
Р. В. Мартич, канд. філос. наук, 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ 
martichruslana@bigmir.net 

 
ВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ МИСЛИТЕЛІВ ДО ПРОБЛЕМ БІОЕТИКИ: 

ПРАВОСЛАВНИЙ ДИСКУРС. 
 
На початку ХХІ ст. наука, як ніколи раніше, глибоко втручається в 

природу речей, у людську природу. Новітні комп'ютерні і біологічні 
технології стали основою творення людиною штучних біологічних систем, 
штучного світу людської життєдіяльності. Водночас глобальні проблеми 
сучасності визначають проблематичність самого подальшого існування 
людського роду. Філософського осмислення в цих умовах потребує не 
лише феномен життя, а й смерті. Принаймні потрібні відповіді про міру 
дозволеного втручання людини, науки, технології у світ природи і культури, 
у свою власну природу.  

У релігійних вченнях отців церкви передбачена участь людини в 
релігійному житті церкви, передбачена також її поведінка і вчинки, бачення 
навколишнього середовища і ставлення до нього, все обумовлено 
моральними та етичними засадами, чітко регламентованими 
православним віровченням. Саме етичність і моральність людини, її 
гуманність у ставленні до всього живого будуть актуальними завжди. Це 
стосується і сьогодення, коли з розвитком техногенного суспільства 
людина піддає сама себе знищенню. Цінність релігійних засад, зокрема 
православного віровчення, в тому, що воно обмежує моральну 
свавільність людини як в соціальній, так і в екологічній сфері. На сьогодні 
людина генерує безліч інноваційних технологій, створених під впливом 
науково-технічного прогресу в екології, біології та медицині. Нині основи 
соціальної концепції включають "проблемні ситуації" етико-правового 
характеру, які об'єктивно виникають під впливом науково-технічного 
прогресу, що стосується не тільки біології, а й соціально-гуманітарної 
проблематики, включаючи біоетику, біополітику, біотеологію та інші галузі 
науки. Так, на сьогодні науковці не мають одностайної думки щодо 
бачення та оцінювання результатів розвитку нових технологій та ідей у 
медицині і біології в цілому. Дослідження соціальних, екологічних, 
медичних, соціально-правових проблем, що стосуються не тільки людини, 
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а й будь-яких інших живих істот, включених до екосистеми і які оточують 
людину, містять низку ключових питань, що стосуються евтаназії; 
трансплантації; штучного аборту; клонування людини; створення 
стовбурових клітин з ембріональних тканин; проведення клінічних дослідів; 
сурогатного материнства тощо. З огляду на наявність наукових 
неузгоджень етико-правового характеру стосовно живого в контексті 
науково-технічного прогресу, ваги набуває повернення до синкретичних 
основ людського знання, до розуму як мудрості, в якій раціональне і 
когнітивне пов'язане з практичною філософією.  

Нова форма міждисциплінарного знання "етика живого" має як одну із 
передумов і основ теоретичну думку, яка виникла в ході історичного 
розвитку християнства. Біоетика ґрунтується на принципі біоцентризму – 
"єдності і нерозривності життя, представленого людськими індивідами та 
іншими живими істотами, природними об'єктами, світом живої і навіть 
"неживої" природи" [Пустовит С. В. Глобальная биоэтика : становление 
теории и практики (філософ. анализ) / С. В. Пустовит. – К. : Арктур, 2009. – 
324 с., с. 11]. Принципи одного з ключових концептів життя в біоетиці: 
життя у своїх численних проявах є найвищою цінністю, життя – це єдність 
духовного і матеріального, життя – це тотальність; етичні принципи є 
найбільш важливим інструментом тривалості життя – перегукуються із 
постулатами представників східнохристиянських вчень. По-перше, 
християнський персоналізм утверджує об'єктивний онтологічний статус 
людської особистості, яка є образом і подобою Бога, сином Божим, а її тіло 
і душа – неділима єдність життєвої сили. По-друге, у вченнях отців та 
вчителів церкви утверджується краса і праведність життя, створеного 
Богом. Усе живе, природа і людина в ній, розуміється як щось сакральне. 
Вчинки проти нього – грішні і недопустимі, бо руйнують творіння Боже. По-
третє, основа людського життя закорінена в духовному світі людини, 
співвіднесеному з божественною трансценденцією. 

Православна Церква визнає людське достоїнство за ембріоном на 
будь-якій стадії розвитку, включаючи бластоцитну (якщо нема смертельної 
загрози матері). "Тонкого розрізнення плоду сформованого або ще не 
сформованого у нас немає", – говорить Василій Великий (ІV ст.) у своєму 
першому Канонічному посланні, включеному до Книги правил 
Православної Церкви [Василій Великий. Правила святого Василія 
Великого. Перше канонічне послання святого отця нашого Василія 
Великого, Архієпископа Кесарії Каппадокійської, до Амфілохія, Єпископа 
Іконійського. Правило 2 / Василій Великий // Книга правил святих апостолів 
вселенських і помісних соборів, і святих отців / [пер. С. М. Чокалюк ; гол. 
ред. О. В. Вакуленко, ред. Н. Я. Пухольська]. ‒ К., 2008. ‒ 367 с., с. 240]. На 
цій підставі Церква з давніх часів розглядала навмисний аборт на будь-якій 
стадії вагітності як убивство, як злочинне посягання на священний дар 
людського життя. Те ж слід сказати і про будь-які експерименти (з 
науковою чи комерційною метою), які передбачають руйнування людських 
ембріонів [Мелетий (Митрополит Никопольский). Аборты (Отношение к 
ним Православной Церкви) / Мелетий, Митрополит Никопольский. – К. : 
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Изд. Укр.-Финского ин-та менеджмента и бизнеса, 1992. – 23 с.]. 
Особливістю дискусій православних богословів є їхнє постійне 

прагнення відшукати аргументи на користь своєї позиції у спадщині отців 
церкви, зокрема у доктринах східної патристики. Такий підхід є цілком 
закономірним з огляду на позицію, притаманну традиції православного 
богослов'я, яка полягає у тому, що свідчення Православної Церкви має 
силу не меншу, ніж Святе Писання. Та попри задекларовану "вірність 
святоотцівським традиціям", православні теологи змушені не тільки шукати 
аргументи, але й модернізувати православне вчення у питанні виникнення 
живого, оскільки еволюційна теорія завдала сильний удар ортодоксальним 
поглядам. Вище духовенство визнало необхідність змін, спрямованих на 
осучаснення ідеології і тактики релігії. Свою позицію богослови 
аргументують твердженням, що догмати містять у собі деяку незмінну 
сутність, яка, однак, на різних ступенях історії виражається в різних 
формах. 

Глибока повага до живого необхідна, аби зупинити тих, хто поставив 
його під загрозу знищення. Будь-яка форма життя від самого моменту 
своєї появи залежить від навколишнього середовища і від оточення. Життя 
зароджується, розвивається і перебігає саме в спільності усіх своїх форм. 
Ця ідея біоцентризму в умовах культури постмодерну та постнекласичної 
науки актуалізує етичні сторони науково-технічного прогресу: людина, як і 
тварина, може виявитись незахищеною перед генними технологіями 
клонування, біоімплантації, трансплантації органів і тканин. Християнська 
етика, біоетика створюють перспективу "управління" суспільною думкою і 
долання невиваженого підходу до майбутнього, адже суспільство, для 
якого науково-технічний прогрес стає самоціллю, позбувається "людських 
вимірів" і може зазнати катастроф. 

Таким чином, у сучасній православній думці формується нова ціннісна 
парадигма життя, що бере свій початок від загальнолюдських цінностей, 
які репрезентували представники східної патристики. Тому сучасні 
православні богослови, поєднуючи релігійні та наукові досягнення в царині 
осмислення живого, все ж залишаються на позиціях отців східної церкви, 
які особливу увагу звертали на духовно-етичні регулятиви поведінки 
людини задля подальших перспектив коеволюції природи і людини. 

 
Н. В. Іщук, канд. філос. наук, доц., НАУ, Київ 

ischuknb@mail.ru 
 

МЕТААНТРОПОЛОГІЯ ІСИХАЗМУ 
 

Під ісихазмом (гезіхазмом) (з грецької – спокій, мовчання) розуміють 
стародавню традицію, що включає в себе розгалужений й оригінальний 
комплекс уявлень про людину, її свідомість та діяльність, в тому числі й у 
соціумі. Власне, слово "ісихія" означає "зведення розуму в серце", тобто 
поєднання всіх тілесно- і духовно-розумових якостей людини в акті 
божественної молитви. Сучасна наукова література пропонує декілька 
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варіантів дефініції терміну "ісихазм". Його розуміють як: а) ідеал 
ранньохристиянського подвижництва, розповсюджений серед монахів-
самітників; б) психосоматичний метод самозаглиблення й медитації з 
постійним промовлянням молитви; в) систему богословських понять, 
розроблених св. Григорієм Паламою. Втім, у контексті нашої статті на 
особливу увагу заслуговує так званий політичний ісихазм – соціальна та 
культурна програма, яка здійснювалася у Візантії і слов’янських країнах в 
XIV-XV століттях [205. Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. 
Апресяна и А.А. Гусейнова. – М., 2001. –  С. 178].  

Антропологічний дискурс ісихазму слід розглядати під кутом зору 
специфічних процесів трансформації свідомості людини, "орієнтованих на 
… радикальну, онтологічну, зміну … найбільш фундаментальних 
предикатів, які визначають  риси людської природи" [Хоружий С. О старом 
и новом. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 240]. Справді, ісихазм ґрунтується на 
поступальному й динамічному русі людини як духовно-душевно-тілесної 
єдності до антропологічної межі. Його позасоціальність має подвійний 
характер: відсторонення не тільки від "зовнішнього", нецерковного світу, 
але й від повсякденної соціальності братів у Христі. Таке подвійне 
заперечення перетворює цей феномен на квінтесенцію позасоціальності, 
яка виявляється не тільки через дихотомію "життя в єдності з Богом" та 
"життя без Бога", але й торкається питання місця екклесіі  у метафізиці 
особистого спасіння. Герметична замкненість життєвого світу  ісихаста 
структурується низкою приписів екзотеричного та езотеричного характеру. 
Екзотеричний рівень конституюється формальними настановами "тікати 
від людей",  дотримуватися "діяльної та свідомої безмовності" та 
перебувати у стані безперервної молитви. Так, просторово, на противагу 
киновіту, ісихаст мусить перебувати в келії, у страхові  Божому й роздумах 
про Бога. Келія, відмежовуючи метафізичний простір Богоспілкування від 
соціальності, перетворюється на  зовнішню огорожу ісихії. Темпоральне 
відмежування ісихаста відбувається завдяки особливому перебігу 
антропологічного часу в ісихастському досвіді. Найбільш вдало часовий 
континуум сакрального досвіду описаний Св. Августином, який 
охарактеризував його так:  теперішнє минулого — це пам'ять; теперішнє 
теперішнього це споглядання; теперішнє майбутнього — це очікування. 
Отже, ісихастський час конституюється енергіями людини та розгортається 
як богоспоглядання й богоочікування, що не відповідає характеристикам  
соціальної темпоральності. Втім, континуальні характеристики життєвого 
світу ісихаста не мають суттєвого значення, а лише створюють 
передумови для подальших глибинних духовних трансформацій людської 
особистості. Як слушно зауважує з цього приводу Каліст Уер, "людина 
може змінити місце проживання, переселитися до пустелі, але серцем 
перебувати у метушні великого міста і,  навпаки, можна тілом перебувати в 
місті і зберігати ісихію в серці. Справа не в тому, де ми перебуваємо, а в 
тому, що при цьому відбувається у нашій душі" [Каллист (Уер). Внутреннее 
Царство. – К., 2004. – С. 79].  

Насправді, метою ісихастської практики є прямування до метафізичної 
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антропологічної межі, сутнісної трансформації людської особистості та її 
енергій. Зазвичай виокремлюють дев’ять фаз цього процесу. Перший етап 
її онтологічних змін розпочинаються з навернення та покаяння (тут та 
далі виділено нами. - Н.І.), тобто свідомого звернення людини до Бога та 
докорінною переоцінкою нею особистих цінностей. На другому етапі 
людина вступає в боротьбу з пристрастями, які акумулюють усі її енергії 
на себе. На третьому етапі, власне ісихії, завдяки усуненню тиску 
пристрастей, розпочинається гармонізація людських енергій. 
Призначенням ісихії вважалося "збирання" духовних сил людини і свідоме 
їхнє спрямування на осягнення своєї самості та наближення до Бога. 
Четвертий етап - зведення розуму в серце, що характеризується 
радикальною перебудовою енергій та досягнення містичного екстазу. 
Зауважимо, що в православ’ї традиційно розрізняється три рівні молитви: 
молитву вуст, молитву розуму (nous, нус), молитву серця, або, точніше, 
розуму в серці. Справжня сердечна молитва – це вже не просто 
проговорювання нами слів, а частина нас самих, як дихання або биття 
серця" [Каллист (Уер). Внутреннее Царство. – К., 2004. –  С. 67].  П’ятий 
етап ісихастської практики виступає досвідом спів-буттям людини з Богом 
через невпинну молитву, тобто  безперестанному промовлянні Ісусової 
молитви. Плодом невпинного молитовного діяння стає синергія  - 
поєднання енергій та співтворчість Бога і людини. В результаті синергії 
людина набуває стану безпристрасності, що супроводжується 
зникненням усіх "земних" та домінуванням божественної пристрасті 
прагнення до Бога. Останні два етапи ісихастської практики - чистої 
молитви та споглядання нетварного Світла пов’язані з безпосереднім 
сприйняттям людиною енергії Бога, що супроводжується обоженням тіла 
разом з душею, тобто відкриттям перед людиною метаанропологічних 
перспектив. 

Щодо взаємодії ісихаста з іншими людьми, то він – це ченець, який  
віддає перевагу скиту, а не організованій кіновії, тобто самітник. 
Підкреслимо, дистанціюючись від кіновії, - він не уникає призначення бути 
духовним світочем і прикладом служіння для братів у хресті. Соборний 
вимір ісихазму досить вичерпно висвітлює авторитетна постать для 
сучасного православного світу єпископ Діоклійський Каліст (Уер). Для 
цього він звертається до відомої полеміки Лукія з євхітами. Відомо, що 
євхіти абсолютизували молитву, вважаючи її єдиною, справді 
християнською справою та запорукою спасіння. Тому закономірним є 
запитання до них Лукія: "А хто молиться замість вас, коли ви спите чи 
їсте?". Відповідаючи на власне питання, Лукій пропонує молитися, 
працюючи й зароблені гроші подавати жебракам, які молитимуться за 
нього, коли він їстиме чи спатиме. В такий спосіб ним проголошується ідея 
безперервної молитви, здійсненої у співпраці, коли зцілення окремого 
людського індивідууму можливе лише через зцілення людського роду в 
його органічній сукупності.  
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КОНЦЕПТ "ПЕРЕЖИВАННЯ" У КОНТЕКСТІ СМИСЛОВИХ ВИМІРІВ 

 
Безперечно, щоб зрозуміти те чи інше релігійне явище чи культурну 

універсалію, потрібно звернутися до існуючих їх визначень. Такий розгляд 
уможливлює вияв нових інтерпретаційних векторів, реконструкцію тих 
забутих смислів, що сприяють з’ясуванню трансформаційних модифікацій 
тих феноменів, які в новому прочитанні набули чи втратили своє первісне 
значення.  

Щоб наблизитися до розуміння процесу переживання, звернемося, в 
першу чергу, до аналізу існуючих в літературі його дефініцій, тобто 
розглянемо його крізь призму окреслених інтерпретаційних полів, до 
прояснення особливостей, традицій його слововживання, смислових 
тонкощів.  а також окреслення його різних смислових конотацій. На перший 
погляд, слово "переживання" несе в собі певний смисл і не потребує 
особливо прискіпливого вивчення, має суголосні інтерпретації в просторі 
різних культур, релігій. Зазвичай, у повсякденній мові термін 
"переживання" вживається як певний особистісний стан людини, її реакція 
на певний об’єкт, подію, тощо. Такий підхід представлений у більшості 
словників дещо спрощує даний феномен, презентує і формує поверхневе 
уявлення про нього.  

Якщо звернутися до етимології слова "переживання" то воно походить 
від дієслова переживати, що складається із пере- + -живати (жити), 
дальше із праслав. *žiti, від якого виникли: 
старослов’янське живѫ, жити (ст.-грец. ζῆν, οἰκεῖν), російське. жить, 
українське жити, живу́, білоруське жыць, болгарське живе́я "живу", 
сербохорватське жѝвjети, жѝви̑м "живу", словенське živéti, živȇjem, 
чешське žít, žiji, словацьке žiť, žijem, польск. żyć, żyję, в.-луж. žić, žiju. Їм 
близькі  др.-пруське giwа "живе", giwāntei "живий", др.-інд. jī́vati "живе", 
авест. ǰvaiti (т. е. ǰīvaiti) "живе", лат.vīvō, греч. βίομαι "я живу", ζῆν "жить".  
Натомість у литовській мові gýti означає "оживати, відроджуватися, 
видужувати", латиській dzît, dzîstu, dziju. 

Слово "переживання" в тлумачних словниках має декілька смислових 
відтінків: воно інтерпретується, по-перше, як переживати, пережити кого, 
що, жити довше інших, довше чого-небудь; Випробувати, бачити, 
перенести багато на віку своєму(В.Даль), по-друге, як особливий психічний 
стан, що виражається в наявності якихось вражень, відчуттів або почуттів,  
пережитих ким-небудь(С. Ожогов, Д.Ушаков, Н. Шведова ), по-третє, як 
процес дії, реакція людського організму на зовнішнє або внутрішнє 
роздратування (Т.Єфремов).  

Як зазначав В. Рубінштейн: "Якщо визначати переживання, в 
специфічному сенсі цього слова, як душевну подію в житті особистості, 
підкреслюючи її вкоріненість в індивідуальній історії особистості, то треба 
буде сказати, що якщо і не всяка емоція є переживанням в специфічному 
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сенсі цього слова - неповторною подією в духовному житті особистості, то 
будь-яке переживання, тобто психічне явище з підкреслено особистісним 
характером, обов'язково включене  в сферу емоційності" [Рубинштейн С. 
Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн .- СПб.: Питер,2001. – С. 
572]. Підхід до переживання, як складного психологічного феномену, 
уможливив аналіз проблеми з урахуванням різних методологічних підходів: 
розгляд переживання як факту життя, універсального тексту і контексту 
людського існування ( С. Виготський, Ю. Орлов та ін.); аналіз переживання 
як особливої форми діяльності, у тому числі з подолання складних 
життєвих подій (Ф. Василюк, А. Леонтьєв, та ін.); підходи до переживання 
як процесу смислоутворення (А. Асмолов, Д. Леонтьєв, Г.  Шагівалєєва та 
ін.) і конфлікту особистісних смислів (Є. Соколова); звернення до ідеї 
"значущих переживань" (Ф. Бассін). 

В. Джемс у праці  "Різноманіття релігійного досвіду" зібрав численні 
висловлювання людей різного звання і статусу, які свідчать про пережиті 
ними стани безпосереднього відчуття Бога. Він звертав увагу на те, що 
спільним для всіх релігій виступає релігійне почуття, найвищим проявом 
якого є переживання спілкування, діалогу між людиною та Богом. В. Джемс 
зазначав: "Спекулятивна розбіжність всіх цих вчень яскравіше всього 
проявляється у витлумаченні переживань "спілкування""[Джемс В. 
Многообразие религиозного опыта / В Джемс. – Санкт-Петербург. 
"Андреев и сыновья", 1993. - С. 404]. Для того, хто пережив такий досвід і 
вирішив передати його іншим, послідовність того, що відбувається, 
виступає наступним чином. Спочатку - сам досвід, зустріч, подія, 
переживання, які мали місце в якомусь особливо піднесеному стані душі. В 
ході цієї події і переживання людина, по-перше, стає іншою, внутрішньо 
змінюється, а, по-друге, прагне передати іншим те, що з нею сталося. 
Повернувшись в звичайний душевний стан, людина заново згадує і 
переживає те, що сталося, осмислює його, підбираючи ті мовні та образні 
засоби, які є в її особистому і загальному культурному досвіді. 
"Переживати" – це означає дозволити впливати на себе чому-небудь, 
прожити або випробувати щось. "Erlebnis" може означати як зміст (те, що 
переживається), так і усвідомлення "змісту" свідомості. Переживання як 
пережите (Erlebnis) характеризується наступними рисами: своїм змістом; 
безпосередністю самого акту переживання (Erleben), який понятійно не 
опосередкований; зв’язаністю пережитого з переживаючим суб’єктом; 
значущістю пережитого для життєвого взаємозв’язку суб’єкта в цілому" 
[Михайлов И. А. Переживание / И. А. Михайлов // Новая философская 
энциклопедия в 4 т. Т. 3. – М.: "Мысль", 2010. – С. 218] 

Філософські концепції, рефлексивно відображаючи суб'єктивну 
семантику переживань, дозволяють розширити і поглибити 
психосемантичний простір чуттєвої сфери особистості, розкривають її 
внутрішню напруженість. Так, приміром у концепціях представників 
"філософії життя" (А. Бергсона, Ф. Брентано, Е. Гуссерля, В. Дільтея, С. 
К'єркегора, Ф. Ніцше, Г. Ріккерта, С.  Франка, В .Франкла та ін.) поставлені 
питання взаємозв'язку переживання і інтенціональності, екзистенції як 
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особливої форми переживання, зв'язку; переживання з цілями, 
прагненнями, цінностями і смислотворенням. 

Г.-Ґ. Ґадамер, досліджуючи походження слова переживання (Erlebnis), 
висновує, що у XVIII столітті такого слова у німецькомовних текстах немає. 
Філософ підкреслював: "Апеляція Шляйєрмахера до живого почуття й 
проти холодного раціоналізму Просвітництва, заклик Шіллера до 
естетичної свободи й проти громадської думки, Геґелеве протиставлення 
життя (а згодом і духу) та "позитивності" — все це було найпершим 
протестом проти сучасного індустріального суспільства; на початку нашого 
сторіччя цей протест підносить слово "переживання" до рівня гасла майже 
релігійного звучання" [Гадамер Г. Г. Істина і метод / Ганс-Георг Гадамер: 
Пер. з нім.- К.:Юніверс, 2000. - С.67]. Відтак поняття "переживання" 
виникає на хвилі романтизму, яка прокотилася у філософії, літературі з її 
культом почуттів, відкиненням нормативності та піднесенням творчої 
активності митця. Філософ акцентує увагу на тому, що поняття 
"переживати" вирізняється такими двома смисловими нюансами, з одного 
боку, як дієслово "переживати" (erleben), воно значить "залишитися живим, 
коли щось трапилося, пережити щось ( в цьому контексті пережите є 
завжди самопережитим,, а з іншого – як "пережите", яке означало 
збереження змісту того, що було колись пережите. Саме ретельне 
вивчення історії слова та аналіз міркувань різних вчених дало можливість 
Г. Ґадамерові визначити наближеність структури переживання взагалі зі 
способом буття естетичного та сформулювати поняття "естетичне 
переживання", яке завжди містить в собі досвід безкінечного цілого. В 
цьому ракурсі розгляду воно "демонструє" смисловий збіг з релігійним 
переживанням. 

Отже, смислова реконструкція  поняття "переживання"  дала 
можливість з’ясувати його різні змістовні наповнення, уможливила 
виведення на поверхню аналізу прихованих під товщами століть 
смислових пластів його змісту. 

 
О. І. Предко, д-р філос. наук, проф., КНУТШ, Київ 

olenapredko@ukr.net 
 

ІДЕЯ "ВНУТРІШНЬОЇ ЛЮДИНИ" В НІМЕЦЬКІЙ МІСТИЦІ 
 

Поняття "німецька містика" ввів у науковий ужиток учень Гегеля Карл 
Розенкранц, розглядаючи розвиток "німецького духу" в його філософії. 
Початок цього "німецького духу" він узрів у містичному богослов’ї Майстера 
Екхарта (1260-1328). Загалом, з ХІV ст. в богослов’ї проходить деяка 
переорієнтація. На зміну строгій ієрархії авторитетів, жорстким правилам 
цитування (як зазначав Л.Гумильов, схоластика – це система посилань) 
починає знову пробивати паростки живе релігійне почуття, в якому 
відображається безпосередня зустріч людини з Богом. 

Основний принцип богословсько-філософської системи М.Екхарта – 
віднаходження Бога в собі. Посилаючись на Євангеліє від Івана: "І слово 
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сталося тілом, і перебувало між ними, повне благодаті та правди, і ми 
бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця"(1 :14), М.Екхарт 
стверджує, що Бог Отець вічно народжує в усьому подібного Собі Сина, і 
місце цього народження – душа людини. Філософ зазначає, що в 
глибинних надрах людської душі знаходиться частинка, яка позбавлена  
образів та змісту, що являє собою своєрідний місток, який поєднує людину 
з цариною Божественного. Називаючи її іскрою, він підкреслює, що вона 
виконує роль певного регулятива, що направляє людину на шлях 
самовдосконалення. У такому розумінні душа у вченні М.Екхарта подана 
через вогненний образ "іскри" - іскри вічного світла творіння триєдності, що 
ллється з праоснови Божественного". Хто просвітлений цією "іскоркою", 
той  пізнає речі, зливаючись з їх сутністю, пізнаючи їх з середини, 
знаходячи все в собі і себе в усьому. На цьому шляху душа спершу 
очищується від всього, що в ній закладено розсудком, який пов’язаний з 
чуттєвим світом. Згодом, переходячи в сфери вищого розуму, душа 
відтворює свою первинну непорочність. Зникають образи, душа невпинно 
прагне злитись з божественною сутністю. Проте на цьому етапі необхідна 
підтримка Бога, його милосердя. Таким чином, виходячи із себе та входячи 
до себе, до своєї Божественної сутності людина немовби запалює "іскорку" 
і тим самим формує  духовний світ "нової" людини. Адже виходячи заради 
Бога з самого себе, ми надаємо йому можливість бути в нас Богом. Світло 
душі здатне сприйняти Бога таким, яким він є Сам в Собі. "Це світло 
сприймає Його в дії внутрішнього богонародження"[ Экхарт М. Духовные 
проповеди и рассуждения. – СПб., 2000. – С. 46]. І чим більше людина 
пізнає Бога, тим вона блаженніша. Бог досить стурбований тим, щоб 
привести людину до пізнання Його. Щоправда, людина до цього процесу 
не завжди готова.  

М.Екхарт розрізняє зовнішню та внутрішню людину. Зовнішня людина 
включає все те, що причетне душі, але обійняте плоттю, змішалося з нею в 
кожному тілесному членові. Внутрішня ж людина є новою, небесною, 
заново народженою. Відтак зовнішня людина - чуттєва: цій людині служать 
п’ять чуттів, проте вони одержують свої сили від душі. Внутрішня ж людина 
– це її сокровенне.  

Шлях народження нової людини прекрасно описується М.Екхартом в 
"Книзі Бенедикта". Прослідкуємо цей шлях сходження внутрішньої людини. 
На першому етапі вона залежна від благочестивих людей. "Вона все ще 
дитина біля материнських грудей"[цит. за Фромм Э.Психоанализ и дзен-
буддизм // Э.Фромм, Д.Судзуки, Р. де Мартино. Дзен-буддизм и 
психоанализ. – М.: "Весь мир", 1997. – С.112]. Згодом людина починає 
шукати божої поради, священної мудрості, починає посміхатися своєму 
небесному Отцю. На третьому етапі вона все більше віддаляється від 
матері та наближається до Бога. Наступний етап – шлях випробовувань та 
зміцнення любові до Бога, що приводить людину до насолоди повнотою 
буття  і невимовної мудрості. І, нарешті, шостий етап – людина змінюється 
і преображується, переноситься в образ Божий. Вінцем внутрішньої та 
нової людина стає вічне життя, де панують вічний спокій та блаженство. 



49  

Ідеї М.Екхарта знайшли подальший розвиток у творчості його учня – 
І.Таулера (1300-1361), спадщина якого  стала цілющим ферментом 
релігійного оновлення всієї Західної Європи. Всі його проповіді проникнуті 
наступною основною ідеєю: тільки занурившись в глибину душі та 
відмовившись від усіх спокус, можна віднайти в собі Бога. Саме внутрішній 
світ людини здатний осягти її та привести до єднання з Богом. Цей шлях 
випробовувань підтверджується особистісним досвідом І.Таулера, 
глибоким його переконанням, що "Божеє Царство всередині нас"(Лк.17: 
21). Шукаючи Царство Боже в глибині душі, він зауважує, що цей 
утаємничений процес вимагає від людини неймовірних зусиль і 
самообмежень. Навіть зовнішнє життя людина творить внутрішньою 
силою, тому й Царство Боже стає поєднанням зовнішньої та внутрішньої 
реальності. І.Таулер зазначає, що людина поєднує в собі три компонента: 
людину зовнішню, тобто те, що в людині сприймається почуттями, 
внутрішню, глибинну людину і скритий в самій глибині образ і подобу Божу, 
чи Христос в нас.  Глибини душі можуть стати божественними завдяки 
зусиллям людини. Якщо людина лише турбується про зовнішні справи, то 
вона наносить собі шкоду, оскільки засліплює розум та почуття, гасить 
вогонь любові і перекриває шлях всередину, який веде до Бога. "В цьому 
неосяжному Богові шукай свій покій і не прагни при цьому  ні до чуттєвого, 
ні до якого осяяння. Повністю занурсь в своє абсолютне Ніщо, яке воістину 
є ти сам. Не держись і за те, що відкрилось тобі чи тебе осяяло, ні, залиш і 
це: спускайся в глибину і все більше занурюйся в відсутність своєї волі, в 
Не-Я – все глибше в божественну безодню"[ Царство Божие внутри нас. 
Проповеди Иоханна Таулера. – СПб.: Изд –во РХГИ, 2000. – С. 31]. 
Посилаючись на Євангелія від св.Матвія "Хто-бо підноситься, - буде 
понижений, хто ж понижується, той піднесеться"(Мт.23:12), І.Таулер 
зазначає, що Бог бажає, щоб внутрішня людина була цілком вільна від 
всього мінливого. Тобто людина повинна звільнитись від всього, що не 
вміщує Бога. Тільки в цьому разі вона може ввійти в Божественне "Я". 
Мислитель підкреслює, що внутрішня людина повинна стати місцем 
самовіддачі Богу, храмом молитви. Молитва є благоговінням, певною 
самовіддачею, оскільки означає внутрішню поєднаність з Богом. В ній 
людина прохає, оскільки звертається до Бога  всіма сокровенними 
частинами душі. В молитві людина шукає, направляючи увагу на те, чого 
вона найбільш бажає. А стукати в молитві – це значить наполягати до тих 
пір, поки не одержимо бажаного. Під час молитви людина повинна 
відволіктись від мирської суєти та цілком зануритись в глибину душі, 
прохаючи милостей Божих. Якщо ж людина не вміє молитись внутрішньо, в 
духові, вона може творити словесну молитву. При цьому Таулер 
підкреслює, що ефективність молитви залежить від внутрішньої людини, 
оскільки возвеличення людини в Богові випливає з глибинних надр її 
занурення всередину. 

В німецькій містиці спостерігається поєднання умоглядного 
теоретизування та ірраціональних інтуїцій, завдяки яким долається 
схоластичне розуміння Бога як таке, що інтуїтивно адекватно  Його "знає". 
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Як результат – живе відчуття Божественної суті світу та людини, що 
відсвічує смислотворчі концепти духовності. Представники німецької 
містики зуміли оживотворити схоластичну теологію, вдихнули в неї живі 
смисли людського та всесвітнього буття, поєднавши процес самопізнання 
Божественного з "безпосередніми прозріннями особистого духовного 
досвіду". 

 
С. І. Присухін, канд. філос. наук, доц., ДВНЗ "Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ  
danillamal@mail.ru 

 
ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ В СВІТЛІ НЕОТОМІСТСЬКОГО 

ВЧЕННЯ СВ. ІВАНА ПАВЛА ІІ 
 

Відомо, що християнська традиція Середньовіччя тлумачила феномен 
людського щастя як повне задоволення від життя через його ототожнення 
зі станом блаженства, хоча за змістовними характеристиками ці поняття 
(щастя і блаженство) відрізняються одне від одного. Розкриття змісту 
категорії "щастя" відбувалося за допомогою таких субординованих понять, 
як "спокій", "радість", "благословення", "праведність", "спасіння" тощо. 
Вважалося, що вони тією чи іншою мірою відбивають зміст поняття 
"щаслива людина" на відміну від протилежного стану ― "нещаслива 
людина" [Словарь библейского богословия. ― К.: Кайрос, 2003. ― С. 71]. 
Теологія наголошувала на необхідності подолання суперечностей 
життєвого шляху, щоб не просто "мати" щастя, а "бути" щасливим (в 
результаті своїх дій і вчинків). 

Ідеалом щастя в Новому Завіті був образ Ісуса Христа, який 
уособлював у собі поняття "блаженності", тобто стан людини, яка виконує 
волевиявлення Бога. Християнський ідеал блаженства не мав нічого 
спільного з мінливими умовами повсякденного життя, він налаштовував 
особу на повне заперечення всього того, що не дозволяло їй бути разом з 
Богом. Вважалося, що ті, хто виконують волю Бога, отримують стан 
блаженства ще за життя і гарантовано ― після смерті: "Нема такого, хто, 
кинувши свій дім, або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, 
або поля, ― ради мене та ради Євангелії, ― не дістав би сторицею тепер, 
у цьому часі, посеред голосіння, ― домів, братів, сестер, матерів, дітей і 
піль, ― і в майбутньому віці життя вічне" (Мк. 10, 29-30). З огляду на це, 
щастя є дарунком Бога, а не тільки результатом дій і вчинків людини, воно, 
як і блаженство, неможливо без Бога, без любові до інших людей і до 
життя загалом. Щастя є предметом земного буття, хоча і не до кінця 
завершеним. Щонайбільше щастя можливе тільки в межах Царства 
Небесного. Згідно з поглядами представників пізньої схоластики, 
справжнім щастям для людини є блаженство як наслідок повної єдності 
людини і Бога [Католическая энциклопедия. Т. IV. Р―Я. ― М.: Научная 
книга, издательство Францисканцев, 2011. ― С. 1192]. 

Християнське бачення поняття "блаженства" еволюціонувало від 
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поліфонічного біблійного змісту до сучасного контексту, репрезентованого 
неотомістськими поглядами св. Івана Павла ІІ. В самому широкому і 
універсальному значенні поняття "блаженство" дозволяє його подальше 
визначення як умовного еквіваленту категорії "щастя" (від небесного до 
земного змісту і навпаки). Як відомо, заповіді блаженства стали 
центральним пунктом Новоєвангельських проповідей. Виголошення цих 
заповідей Ісусом Христом у Нагірній проповіді стало концентрованим 
ученням про шляхи досягнення морально-етичної досконалості і гарантію 
найвищої нагороди за дотримання головних ідеалів його вчення. 

Катехиза Католицької Церкви акцентує на наступних заповідях 
блаженства (Євангелія від Матея): "Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство 
Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, 
бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони 
наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні 
чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє 
Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та 
виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й 
веселіться, бо нагорода ваша велика на небі" (Мт. 5, 3-12). Заповіді 
блаженства, зафіксовані Катехизою нового життя, стають "єдиною дорогою 
до вічного щастя, якого прагне людське серце" [Катехизм Католицької 
Церкви. ― Синод Греко-Католицької Церкви, 2002 р.Б. ― С. 408], що 
підтвердив і св. Іван Павло ІІ в Апостольському поученні про катехизу в 
наш час (в розділі "Чинники, яких неможна забувати") [Іван Павло ІІ. 
Cathechesi tradendae. Передавання катехизи. Виховувати у вірі сьогодні. 
Апостольське поучення про катехизу в наш час Вселенського Архзиєрея 
Івана Павла ІІ. ― Львів: Свічадо. ― С. 29-31]. 

Завдяки дотримання заповідей блаженства віруюча людина 
поєднується з Ісусом Христом, вона приймає страждання як добро, так, як 
його приймав Христос, "щоб разом з ним і прославитися" (Рим. 8,17) і 
отримати життя вічне. На останньому наголошував св. Іван Павло ІІ в 
енцикліці "Veritatis splendor" ("Сяйво істини", 06.08.1993 р.), коли говорив, 
що "кожне Блаженство обіцяє, у властивій для себе перспективі, саме те 
"добро", яке відкриває людину до вічного життя, мало того ― є самим 
вічним життям. … У своїй первинній глибині Блаженства є своєрідним 
автопортретом Христа і саме тому вони є запрошуванням до наслідування 
Його та до поєднання власного життя з Ним" [Йоан Павло ІІ. Енцикліка 
Veritatis Splendor Верховного Архієрея Папи Йоана Павла ІІ до всіх 
єпископів Католицької Церкви про деякі фундаментальні питання 
морального вчення Церкви. ― К.: Кайрос, 2013.― С.22-23]. Як висновує св. 
Іван Павло ІІ, Ісус Христос це справді той, хто шукає і закликає кожну 
людину до спасіння і повного щастя [John Paul II. General Audience. 
Wednesday, 23 August 2000 [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― 
режим доступу:  

[http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/2000/documents/
hf_jp-ii_aud_20000823_en.html, вільний. Назва з екрану. ― Мова англ]. 
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Обіцяне Богом блаженство ставить віруючих перед необхідністю 
вирішального морального вибору. Воно закликає очистити своє серце від 
злих схильностей і шукати любов Бога понад усе. "Воно вчить людей, що 
справжнє щастя ― це не багатство чи добробут, не людська слава чи 
влада, ні жодна людська справа, якою корисною вона б не була, ― чи то 
наука, чи техніка, чи мистецтво, ― ні жодне творіння, лише Бог один, що є 
джерелом усякого добра і любові" [Катехизм Католицької Церкви. ― Синод 
Греко-Католицької Церкви, 2002 р.Б. ― С. 414]. Отже, єдність з Богом 
через здійснення заповідей блаженства гарантує віруючим людям щастя з 
Богом і через Бога, отримання істинного задоволення і радості від Богом 
даного життя, а в самому процесі відновлення втраченої єдності 
розкривається сенс буття людини як Богоподібної особи. 

 
Г. В. Середа, канд. філос. наук, доц., КНУТШ, Київ 

as_sereda@ua.fm 
 

РЕЛІГІЯ ЯК ДИНАМІЧНА СИЛА СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ В КОНЦЕПЦІЇ 
КРІСТОФЕРА ДОУСОНА 

 
Протягом європейської історії різні релігії відігравали значну роль у 

формуванні держав, націй, культури. Європейську релігійну панораму 
неможливо сьогодні уявити без іудаїзму, ісламу а також інших релігій, які 
не є традиційними в конфесійному полі Європи. Також, треба враховувати 
процеси секуляризації та постсекуляризації, які впливають на соціальну, 
духовну сферу життєдіяльності західного суспільства. 

Проблема взаємодії, взаємовпливу суспільства і релігії є центральною 
як в різних школах соціології релігії, так і у окремих дослідників, які 
займались і замаються цими питаннями. Складність розкриття характера 
зв’язку суспільства, культури, релігії обумовлена недостатністю і 
достовірного фактологічного та історичного розділення цих складових. 
Важливо для осмислення даних питань є концепція англійського історика 
релігії, католицького філософа,фахівця з питань європейської культури 
Крістофера Генрі Доусона (1889-1970). В свій час він був активним 
поборником єдності Європи, її місії в світі. Ідеї К.Доусона є актуальними і в 
сьогоднішній час. Основна його робота "Прогрес і релігія" (1929 р.), 
присвячена детальному аналізу співвідношення релігії і культури і є 
синтезом його поглядів [див.: Доусон К. Прогресс и религия : перевод с 
англ. / Кристофер Доусон. – Брюссель: Издательство "Жизнь с Богом", 
1991. – 226 с.].   

Аналізуючи наукову спадщину К.Доусона, слід звернути увагу на 
методологічне значення його робіт та їх сучасне переосмислення. 
К.Доусон намагався показати особливості історичного, цивілізаційного 
процесу в Європі. Він обґрунтовував ідею про те, що зміни в суспільстві, 
культурі були обумовлені змінами в релігійних віруваннях людей і в 
духовному відношенні до життя. Культура, на думку К.Доусона, не може 
зберігати свою життєдіяльність без релігії. Єдиний вихід з духовної кризи, 
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яка була в Європі – це повернення до релігії як вічному джерелу духовної 
творчості. Всі суттєві зміни в цивілізації пов’язані зі змінами релігійних 
вірувань та ідеалів. Говорячи про особливості західної цивілізації, К.Доусон 
визначав, що її духовний динамізм спирався або на християнство в його 
традиційній формі, або на християнські ідеали, які трансформувалися в 
лібералізмі та релігії прогресу. Детально розглядаючи роль християнства в 
виникненні західної цивілізації, К.Доусон показав, що релігійна традиція не 
визначає всю європейську культуру. Європейська цивілізація 
характеризується своєрідним дуалізмом, який не є властивим культурам 
Сходу або Давнього світу. Крім релігійної є і наукова традиція, яка бере 
своє начало в культурі класичних часів і яка слідувала відносно 
незалежної лінії розвитку. Але релігія, на думку К.Доусона, має динамічну 
соціальну силу, і завдяки християнству Європа була включена в певний, 
єдиний культурний простір. 

Важливе питання, яке поставив К.Доусон – це майбутнє релігії. Він 
підкреслював, що ХХ ст. вимагає релігію, яка була б ваговим мотивом до 
діяльності, обґрунтуванням матеріального і соціального прогресу. К.Доусон 
звертався до поглядів О.Конта щодо виникнення нової релігії, релігії 
Великої Істоти. Він аналізував ідею про те, що релігія майбутнього може 
проявитися в формі неоязичництва. Науковий закон займе місце системи 
ритуальної практики, щоб привести життя людини до єдності з космічним 
порядком. Але К.Доусон приходить до висновку, що тільки повернення до 
історичної християнської традиції дасть західній цивілізації моральні сили, 
які є необхідними для оволодіння зовнішніми обставинами і подолання 
небезпеки в соціальних процесах. Повернення до християнської традиції 
може дати Європі необхідну духовну основу для соціального об’єднання. 
На думку К.Доусона, релігією прогресу і є історичне християнство, а 
ідеалом прогресу стане духовне суспільство. 

Сучасна Європа звертається до універсальних цінностей таких, як 
права і свободи людини, але при цьому залишається самобутньою. Це 
важливо в сучасному світі, коли є виклики щодо цивілізаційних процесів, 
зіткнення західної та східної цивілізацій. І тому основні ідеї творчості 
К.Доусона є актуальними і сьогодні. 

 
А. О. Черненко студ., КНУТШ, Київ 

annaflyche@gmail.com 
 

РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ РЕПЛІКАТОРІВ ДЛЯ РОЗУМІННЯ РЕЛІГІЙНИХ 
ІДЕЙ 

 
Основні принципи сучасної еволюційної теорії можна спробувати 

перенести на тло культурної еволюції. На думку Р. Докінза, за допомогою 
теорії еволюції спростовуються два найсильніших аргументи на користь 
існування Бога. В першу чергу, так званий "аргумент від неймовірності", 
який стверджує, що ймовірність виникнення складного організму настільки 
ж мала, як виникнення в результаті урагану на звалищі готового до 
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польоту "Боїнга-747". Ще один аргумент, який спростовується за 
допомогою теорії еволюції - телеологічний. Твердження "ніщо нам відоме 
не виглядає створеним, поки його не створять" втратило свою силу після 
появи дарвінізму [Докинз, Р. Бог как иллюзия/ пер с англ. Н. Смелкова. – 
М.: КоЛибри, 2008. – С. 82] Природний відбір - це спосіб виникнення живих 
істот котельної складності без втручання творця. За допомогою теорії 
еволюції шляхом природного відбору. Питання ставиться так: якщо релігія 
існує, необхідно зрозуміти, чому вона існує, яку "корисну" (в 
дарвіністському сенсі слова) функцію виконує в суспільстві. Р. Докінз 
розглядає релігію як "субпродукт" деяких глибинних психологічних 
властивостей, які дійсно допомагали виживанню людини. Одним з таких 
властивостей є довіра без міркування. Очевидно, що виживання людської 
дитини у величезній мірі залежить від передачі досвіду попередніх 
поколінь, тому "виграшною стратегією" є не перевірка того чи іншого 
твердження дорослих на власному досвіді, а беззаперечна віра цьому 
твердженню. Іншими властивостями, що допомагають людині вижити, але 
мають схильність до релігії в якості побічного продукту, є схильність до 
телеології і схильність до "дуалізму" (коли свідомість і матерія розуміються 
як дві різні субстанції). Вони необхідні для найкращої орієнтації в 
навколишньому світі, для передбачення поведінки об'єктів. Для Р. Докінза 
еволюціонізм - це більше, ніж робоча теорія біологічної науки. Дарвінізм, 
на думку Р. Докінза, сприяє "пробудженню свідомості", "стимулює думку і в 
інших галузях знання" [Там же. – С. 118]. В своїй книзі  "Егоїстичний ген" 
він намагався доказати, що принципи дарвінізму проявляються також і в 
позабіологічних феноменах, таких як культура і комп'ютерні віруси, що і 
втілює в себе знамениту теорію мемів. Частково, теорія мемів повторює 
гіпотезу Буайє про закріплення в культурі мінімально контінтуїтивних ідей, 
тобто таких, що є занадто фантастичними. П. Буайє певний, що релігійні та 
міфологічні ідеї ґрунтуються на репрезентаціях реальності і додають до 
них деякі подробиці, які є контрінтуїтивними по відношенню до основних, 
інтуїтивним, уявленням про фізичний світ, рослин, тварин, людей і 
рукотворних об'єктів [Boyer, P. The Naturalness of Religious Ideas: University 
of California Press, 1994. –  pp. 104 – 110 ]. Людина за допомогою своєї 
інтуїції та життєвого досвіду може бути певна, що якщо вона вийде на двір, 
коли йде дощ, то через певний час вона буде мокрою, але навряд чи в неї 
вийде переміститись від точки А до точки Б, залишаючись сухою, проте в 
той самий момент людина може вірити, що дощ є посланим Богом задля 
тієї чи іншої мети, чи засуха є покаранням за неправильні дії вищими 
силами. Релігійні ідеї  міцно пов'язані з важливими інтуїтивними ідеями, 
тому так легко відкладаються в нашій свідомості і при цьому передаються 
наступним поколінням. Це називається принципом закріплення мінімуму 
контрінтуїтивних ідей (MCI). Р. Докінз йде далі, говорячи про те, що 
релігійні ідеї так легко залишаються та передаються тому, що вони є 
паразитами. Саме паразитам вдається так легко розповсюджуватись. 
Проводячи паралель між культурною та генетичною еволюцією, він 
зазначає: "У центральну теорему замість поняття "гени" можна підставити 
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більш загальне поняття "реплікатори". Факт повсюдного поширення релігії 
може означати, що вона дійсно приносить користь, але зовсім не 
обов'язково нам або нашим генам. Релігія, можливо, приносить користь 
лише самим релігійним ідеям, які поводяться в даному випадку як 
реплікатори, до деякого ступеня схожі на гени" [Докинз, Р. Бог как иллюзия/ 
пер с англ. Н. Смелкова. – М.: КоЛибри, 2008. – С. 173.]. З одного боку, він 
заміщує поняття "ген" терміном "реплікатори", але лише в контексті 
релігійних ідей. Молекула ДНК стає таким реплікуючим геном, адже все 
культурне середовище людини, для Р. Докінза, з часом еволюції створило 
новий вид культурної одиниці, яка має назву   мем.  Мем є такою 
культурною одиницею, яка утворилась в наслідок мутації, передачею від 
одного мозку до іншого. Теорія мемів по факту і є культурними 
реплікаторами, які у вірусний спосіб розповсюджують релігійні ідеї, які 
легко сприймаються. 

Д. Спербер у роботі "Пояснюючи культуру. Натуралістичний підхід" 
висуває дві основні тези: 

 реплікатор в цілому не повторює, а трансформує; 
 трансформація відбувається в результаті конструктивних 

когнітивних процесів [Sperber, D. Explaining Culture: a Naturalistic Approach, 
Oxford: Blackwell Publishing, 1996. – p. 101-105].  

Тобто, копії реплікаторів не обов'язково мають відповідати оригіналам, 
у процесі передачі може статись видозміна реплікатора, який ще в більш 
вульгаризований спосіб може видозмінити релігійні ідеї людині. З іншого 
боку, як пояснити, наприклад, той факт, що в сім'ї, абсолютно віруючій, 
може вирости дитина, яка буде абсолютно індиферентна, або негативно 
налаштована проти релігії, вбачаючи в ній вселенську змову? Тобто, 
реплікатори по своїй суті не завжди бувають точними.  

А. Гірц взагалі вважає, що існує певна змова родословних ідей між Р. 
Докінзом, Д. Деннетом та П. Буайє. Акцентуючи на тому, що Р. Докінз 
основується на Д. Деннеті, який посилається на П. Буайє, а той, в свою 
чергу, на Докінза, а всі три автора беруть в основу саме Дарвіна. У чомусь 
він все-таки  є правим. Наприклад, Д. Деннет, наслідуючи Р. Докінза, 
використовує поняття мема, говорячи про те, що мемом він стає тільки в 
результаті передачі від однієї свідомості до іншої, такий собі вид 
культурної трансформації на генетичному рівні. Згідно Д. Деннета, релігія є 
продуктом накопичення мемів. Мем є "реплікатором культурного 
походження" (наприклад, слова, пісні, артефакти), який сліпо конкурує з 
іншими мемами за те, щоб потрапити в людський мозок і зберегтися в 
ньому. На несвідомому рівні. [Dennett, D.C. "The New Replicators", in 
M.Pagel (ed.), Encyclopedia of Evolution, pp. E83-E92. Oxford: Oxford 
University Press, 2002. – p. 82]. Таким чином, релігійним ідеям, як 
особливому виду культурних репліка- торів, притаманний нав'язливий, 
повторюваний стан, який на підсвідомому рівні прагне укорінитись у 
вигляді копій моделей, але таких копій, які по своїй суті радше схожі на 
фікції, що засмічують мозок людини, адже забивають пам'ять. Окрім того, 
Д. Деннет впевнений, що релігійні ідеї так добре приживаються в 
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суспільстві, бо майже завжди направлені на групу людей, яка в свою чергу 
направляє її на іншу групу, створюючи таким чином інтенційний ланцюг, 
який допомагає мемам розповсюджуватись. "Меми, які стимулюють 
солідарність групи людей, найвищою мірою пристосовані (як меми) до 
обставин, при яких виживання носія (і тому - пристосованість носія) 
залежить самим безпосереднім чином від об'єднаної сили групи носіїв. 
Успішність таких інфікованих мемами груп сама по собі є потужним 
механізмом ретрансляції, посилюючи цікавість і заздрість зовнішньої групи, 
і таким чином, роблячи більш пронизливими лінгвістичні, етнічні та 
географічні бар'єри" [Dennet. D.. Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon, 2006.– p. 184.]. Ілюстрацією такого погляду, на нашу думку, є 
екуменічний рух у прояві спільноти Тезе, яку відвідують молоді люди з усіх 
континентів, різних конфесій. Молитва Тезе має свій унікальний характер, 
утворюючи новий стиль церковної музики. Тексти не є словесно 
наповненими, але включають в себе глибокий зміст, побудований на 
коротких фразах, взятих із псалмів чи інших книг Святого Письма, які 
повторюються кілька разів,  втілюються у музиці та молитвах, де пісні 
виконуються на багатьох мовах і все більше впроваджуються елементи 
православної традиції. Надзвичайно популярним став стиль виконання 
пісень Тезе, вироблений Жаком Бертьє. Це короткі музикальні фрагменти, 
що ритмічно повторюються до 15 разів і перериваються короткими 
періодами мовчанки. Згодом слідує кульмінація — десятихвилинне 
мовчання [Community "Taize" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.taize.fr/en_article681.html?lang=uk]. Такий вид молитви утворює 
особливий вид атмосфери, який сприяє долученню до "релігійного 
єднання" представників різних країн, уникаючи як мовний, так і догматичні 
бар'єри. А культурний реплікатор відносно релігійних ідей є одним із 
найбільш проявлених у такому середовищі. 

Меми є "одиницями культурного наслідування". Вони – реплікатори. 
Реплікатор - це "масив закодованої інформації, здатний створювати свої 
точні копії, іноді здійснюючи при цьому помилки – "мутації"". Ті реплікатори, 
які володіють хорошими здібностями, копіюються краще і збільшуються в 
числі за рахунок зменшення числа реплікаторів з гіршими здібностями. 
Біолог Т. Дікон показав, що робити "інформацію" якоюсь внутрішньою 
якістю мема неправильно. Дікон стверджує, що меми, як і гени, "не можна 
зрозуміти, не розглянувши їх впровадження в динамічну систему, яка і 
наділяє їх функцією та інформаційним змістом" [Geertz, A. W. (2008) "How 
Not to Do the Cognitive Science of Religion Today", Method & Theory in the 
Study of Religion 20 (1): 7 – 21]. Відповідно, Т. Дікон стверджує, що гени і 
меми не є місцем процесу реплікації, так само як і деякими 
функціональними одиницями інформації. Вони репліки, а не реплікатори. 
Вони скоріше схожі на скупчення інформаційних вузлів у системі. 
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ЧИННИКИ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Й УКРАЇНІ 

 
Секуляризація детермінується передовсім такими чинниками як: 

звільнення суспільства від крайніх форм радикалізму і релігійної 
дискримінації, вільне самовизначення людини у сфері віри і сумління, 
зростання релігійного індиферентизму, послаблення впливу релігійної 
свідомості на поведінку людини, переплетіння (а то й підміна зацікавлень 
нетрадиційними, зокрема східними, релігіями із пошуками екзотики й 
езотерики) [Філософський енциклопедичний словник. – К., Абрис, 2002. – 
С. 574]. 

Ці чинники засвідчують про "нову хвилю секуляризації", а не про 
"постсекулярну епоху", як іноді про це говорять деякі дослідники релігії, не 
враховуючи динамізм сучасних секулярних процесів у світі й Україні. 

Дослідження проблеми секуляризації сучасної релігійності як 
виявлення утрати досвіду "живої віри" відзначається такими її 
характеристиками: 

- чинником формування секулярної релігійності виступає науковий 
раціоналізм і науково-технічна культура, розум і знання, які 
характеризують технологічно-інформаційну стадію розвитку людства, 
наслідком якої є глибока криза віри, утрата сучасною релігійністю 
есхатологічного і євхариcтійного вимірів віри, занепад релігійної практики; 

- тотальна секуляризація характерна для найбільш розвинутих 
країн – Німеччини, Франції, Великобританії, в яких відбувається 
дехристиянізація, що проявляється в трансформації організованого 
християнства, девальвація цінностей християнської культури, 
дехристиянізація більшості населення, яке все більше відмежовується від 
церкви та інших форм релігійності, проявляючи схильність до 
споживацького, консумпційного способу життя, практичного атеїзму; 

- в колишніх соціалістичних країнах Східної і Центральної Європи 
після демонтажу комуністично-атеїстичного стану речей не відбулося 
сподіваного релігійного ренесансу, оскільки, як засвідчують соціологічні 
результати дослідження, формалізована, номінальна конфесійна 
приналежність домінує над суб’єктивно усвідомленими виявами 
релігійності. Відсутність "живої віри" у значної частини населення (40 – 
50%), здебільшого у другого і третього покоління "прав людини" 
(післявоєнного покоління), яке вважається "втраченим для релігії", – 
найістотніша ознака секуляризації. Більшість населення цих країн не 
вважають релігію важливою для сучасної людини і суспільства; 

- відбувається трансформація і деформація традиційної 
християнської релігійності: зникає традиційне церковне уявлення про 
трансцендентність, зокрема Бога, яке замінюється власним уявленням, що 
відрізняється від трансцендентного; зацікавленість так званими новими 
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виявами позахристиянської релігійності деформує "живу віру", 
перетворюючи її в "язичницький сурогат"; 

- створюється новий тип, по суті, секулярної релігійності без 
усвідомлення есхатологічних і євхаристійних вимірів християнської віри, а 
відтак – і новий тип культури – не релігійної і не антирелігійної, а 
нейтрально-світоглядної, здебільшого побутово-звичаєвої з дотриманням 
деяких традиційних форм обрядовості, але без "живої віри", що є 
чинником, формуючим схильність до практичного атеїзму; 

- для покоління українців, сформованого в незалежній Україні, 
релігія, як засвідчують результати соціологічного дослідження релігійності, 
посідає останнє місце серед цінностей, які є визначальними для 
особистого і сімейного життя; есхатологічна, євхаристійна, морально-
етична цінність релігійного світогляду не зрозуміла і не затребувана як 
стабілізуючий і креативний життєвий чинник. 

Соціологічне дослідження Центру Разумкова стану і тенденцій 
релігійності в Україні дають достатню підставу для висновку, що релігія не 
впливає на якість особистого і сімейного життя українців, не виступає 
формулюючим чинником особистої поведінки, суспільної активності, 
світовідчуття і світорозуміння людини [Державно-церковні відносини в 
Україні: особливості й тенденції розвитку. Інформаційно-аналітичний 
матеріал Центру Разумкова. – 8 лютого 2011р.]. Передовсім незначне 
місце посідає релігія в сімейному житті. Найважливіші якості, які потрібно 
виховувати в сім’ї, серед опитаних отримали такий рейтинг: працелюбність 
– 74,8%, почуття відповідальності – 58,6%, терпимість та повага до інших – 
57,3%, рішучість, наполегливість – 45,1%, бережливість – 42,2%, вміння 
тримати себе в товаристві – 42,1%, незалежність – 32,6%, слухняність – 
20,5%, релігійність – 16,8%. 

Останнє місце релігії як цінності у сфері особистого і сімейного життя – 
закономірне явище секулярного світу. Українські виміри місця і ролі релігії 
в сімейній сфері збігаються з європейськими показниками. 

Разом з тим, роль самої церкви та релігійних організацій в суспільному, 
політичному житті українського суспільства в цілому оцінюється позитивно. 
Значна частина українців вважає церкву вагомим елементом громадського 
життя (42%), який істотно впливає на суспільно-політичні трансформації в 
Україні (майже 67%). Це відображає суспільну оцінку релігійного чинника в 
Революції гідності, під час якої церква була складовою і надихаючою 
частиною Майдану. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН 

МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
 

Авторська увага зосереджена на виокремленні робочої уніфікованої 
дефініції серед низки існуючих дефініцій для загального означення 
вказаних відносин. Такими дефініціями є: "державно-релігійні відносини", 
"державно-церковні відносини", "церковно-державні відносини", "державно-
конфесійні відносини", "відносини між державою та релігійними 
організаціями". 

Серед перерахованих вище дефініцій дефініції "державно-релігійні 
відносини" та "відносини між державою і релігійними організаціями" для 
позначення цих відносин дослідники використовують рідше за інші. 
Зокрема, у своїх дослідженнях першою зазначеною вище дефініцією 
оперують: Г.Друзенко, К.Недзельський , О.Саган, К.Кислюк і О.Кучер та 
інші; відповідно другою – М.Шахов та О.Сгибнева. 

 Використання дефініцій "державно-церковні відносини" та 
"державно-конфесійні відносини" серед науковців є доволі 
розповсюдженим явищем. Зокрема, першу зазначену вище дефініцію у 
своїх наукових дослідженнях найчастіше вживають: В.Бондаренко, 
Ю.Кальниш, А.Киридон, О.Несмеянова, М.Палінчак, А.Семанов, 
О.Мирошнікова, Н.Володіна, М.Рибачук, А.Дутчак та інші; відповідно другу 
– Ю.Решетніков, А.Дорська, М.Васін. 

В процесі виокремлення робочої уніфікованої дефініції для позначення 
вказаних відносин наголошується на існуванні двох компонентів у цих 
відносинах, а саме державному та релігійному. Встановлено, що держава 
як єдиний організаційний інститут в якості суб’єкта вступає у відносини з 
іншими суб’єктами, тобто іншими організаційними інститутами, зокрема і 
релігійними. 

Також акцентується увага на тому, що саме релігійний компонент у 
перерахованих дефініціях містить в собі варіативність конструктів 
понятійного апарату. Зокрема це поняття: "релігія", "церква", "конфесія" та 
"релігійні організації". Водночас ці конструкти мають означати реальних 
суб’єктів досліджуваних відносин і поєднуватись із конструктом "держава". 

При здійсненні верифікації термінологічної коректності застосування 
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вказаних конструктів в контексті їх суб’єктної взаємодії, як складових у 
зазначених дефініціях, з’ясовано, що, по-перше, серед низки 
перерахованих вище дефініцій, які окреслюють досліджувані відносини, 
використання дефініції "державно-релігійні відносини" є некоректним з 
точки зору співмірності та рівнозначності складових конструктів "держава" 
та "релігія", які гіпотетично мають виступати суб’єктами в цих відносинах. 
Завдяки аналізу структурного поділу релігії на основі ілюстраційного 
матеріалу з досліджень таких науковців, як Е.Дюркгайм, Б.Лобовик, 
З.Здибіцька, І.Яблоков, Г.Хофман, С.Карасьова показано, що поняття 
"релігія" включає в себе як окремий структурний елемент релігійні 
організації. У зв’язку з цим поняття "релігія" є більш об’ємним, ніж поняття 
"релігійні організації", оскільки релігія включає в себе останні як частину 
своєї цілісності. Саме релігійні організації (інституційні об’єднання 
віруючих), а не релігія в цілому вступають у відносини із державою в якості 
суб’єктів цих відносин.  

Тож у контексті співмірності термінів з поняттям "релігія" більш коректно 
вживати поняття "суспільство" і, відповідно, дефініцію "суспільно-релігійні 
відносини". 

По-друге, встановлено, що дефініції "державно-церковні відносини",  
"церковно-державні відносини" або "державно-конфесійні відносини" є 
термінологічно некоректні в якості універсального конструкту для 
позначення всього спектру відносин між державою та всіх без винятку 
релігійних систем. Встановлено, що означені дефініції абсолютно 
правомірно можуть застосовуватися в індивідуальному порядку. Тобто у 
випадках, коли необхідно звузити предмет дослідження, а під конструктом 
"церква" або "конфесія" відповідно розуміти конкретну християнську 
релігійну організацію або напрям. У такому контексті застосування 
конструкту "церква" та "конфесія" у зазначених відносинах є коректним. 
Також зазначимо, що дефініція "державно-конфесійні відносини" є більш 
об’ємною за дефініцію "державно-церковні відносини".  

По-третє, обґрунтовано, що дефініція "відносини між державою та 
релігійними організаціями" є більш оптимальною та універсальною для 
позначення всього спектру вказаних відносин. Це обумовлено тим, що 
конструкт "релігійні організації": по-перше, позначає структурний елемент 
релігії, реальні інституційні об’єднання віруючих, котрі вступають у 
відносини із державою в якості суб’єктів цих відносин; по-друге, є більш 
об’ємним, ніж поняття "церква" та "конфесія"; по-третє, використовується у 
нормативно-правових документах як нейтральне поняття для означення 
всього спектру інституційно-організованих об’єднань віруючих. Тому 
зазначений конструкт можна застосувати в якості універсального поняття 
до всіх релігійних систем як на загальному, так і на індивідуальному рівні.  

Здійснивши уточнення у профільній довідковій літературі понять "тип" 
та "модель", з’ясовано, що поняття "тип" є об’ємнішим за поняття "модель". 
Тип включає в себе найзагальніші характеристики явищ та процесів, які 
класифікують. Модель є нічим іншим, як конкретизацією того чи іншого 
типу, відповідна теоретична схема із зазначенням складових його 
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елементів та механізму їх взаємодії. У зв’язку з цим встановлено, що в 
контексті загальної класифікації відносин між державою та релігійними 
організаціям, без її конкретизації та деталізації, більш коректно вживати 
поняття "тип відносин", ніж "модель". 

Відштовхуючись від зазначеного, під дефініцією "тип відносин між 
державою та релігійними організаціями" автор розуміє загальне уявлення 
про дані відносини, яке вказує на систематизацію їхніх спільних 
характеристик, які, в свою чергу, дозволяють віднести ці відносини до 
певної класифікаційної категорії. В той же час модель відносин між 
державою та релігійними організаціями деталізує тип цих відносин, 
надаючи цілісне схематичне окреслення складових останніх, а також 
пояснює процеси їх взаємодії. Індивідуальний прояв теоретичного рівня 
тієї чи іншої моделі цих відносин реалізується в конкретних прикладах 
видів відносин між тією чи іншою державою та діючими в ній релігійними 
організаціями. Означене висвітлює авторське розуміння класифікаційного 
принципу щодо систематизації різноманітного спектру існуючих відносин 
між державою та релігійними організаціями.  

Враховуючи зазначене вище, авторське бачення розуміння типології 
відносин між державою та релігійними організаціями полягає у виділенні 
трьох типів цих відносин, а саме: партнерському, неприязному, 
індиферентному. Класифікаційним критерієм даної типології обрано якість 
суб’єктної взаємодії учасників цих відносин, що залишає автора в межах 
предметного поля філософського дослідження. 

Таким чином, в межах запропонованої типології відносин між державою 
та релігійними організаціями з’ясовано, що саме у партнерському типі 
відносин потенційно закладена реалізація досягнення в повному об’ємі 
дискурсивних цілей. 

 
 

М. В. Волошин, студ., КШУТШ, Київ 
voloshin1997@i.ua 

 
РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИТОКІВ "СИМВОЛУ ВІРИ" ЯК 

СИСТЕМИ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ДОГМАТІВ ПРАВОСЛАВНОГО 
ВІРОВЧЕННЯ 

 
У контексті релігієзнавчо-правового аналізу у даній роботі ми 

звернемось до особливості інтерпретації "Символу віри" вченими – 
каноністами та надамо власну оцінку впливу суспільно – релігійних явищ 
на формування зводу християнських догматів протягом Нікейського та 
Константинопольського Вселенських Соборів. 

Проблема необхідності єдиного зводу догматів за часів Римської імперії 
виникла ще у перші століття існування християнства. На думку професора 
Миколи Суворова, основними джерелами права на той час слугували книги 
Старого та Нового заповітів та релігійні перекази. З Євангелія християни 
черпали для себе норми віри і моральної поведінки, а деяким 



62  

новозаповітним приписам надавали і юридично обов'язкову силу в 
суспільному ладі християнського життя. З переказів, що зводяться до 
апостольських часів, виводилися різні норми християнського життя, такі як 
форми здійснення хрещення та миропомазання [Суворов Н.С. Курс 
церковного права / Н.С. Суворов. – Ярославль: Типо – лит. Г.Фальк, 1889. 
– 382 с.]. Згодом, на основі релігійно – правових норм, що містились у 
переказах, через їх постійне використання у практиці почало формуватись 
поняття "канону" як істинного та досконалого правила поведінки, що є 
невід’ємною складовою церковного порядку.  

Використання широкого кола джерел християнського правотворення 
викликало потребу у наявності колегіального дорадчого органу для 
унормування існуючих положень віровчення. Таким чином був 
сформований інститут єпископських соборів. Проте, як вважають сучасні 
українські вчені – релігієзнавці (В. Лубський, Т. Горбаченко, А. Яковенко, 
Є. Харьковщенко), через велику протяжність території тогочасної Римської 
імперії, було неможливим зробити такий орган представницьким для 
Церков з усіх регіонів країни [Совенко Б.В. Православне канонічне право в 
Україні: зародження, розвиток та перспективи. монографія – Київ: Центр 
учбової літератури, 2012. – 159 с.]. Через догматичну невизначеність 
основоположних категорій християнства відбулось викривлення 
суспільного світогляду, що знайшло свій вияв у розвитку ряду єретичних 
вчень, таких як евіонітство, керинфіанство, елкезаїтство, докетизм, 
манихейство, монтанізм та хиліазм. Проте, найбільшу ідеологічну 
небезпеку для тогочасного віровчення створювали тринітарні доктрини, які 
за своєю природою порушували євангельську концепцію щодо відношення 
особистості Трійці до Вищого Єства. Одним із таких єретичних напрямків 
стало аріанство, представники якого сповідували лише божественну 
природу Ісуса Христа та заперечували його рівність з Богом – Отцем.  

Сукупність зазначених суспільно – релігійних умов, на нашу думку, дала 
поштовх до систематизації та конкретизації наявних канонічних джерел та 
доктрин у єдиний систематизований звід для урегулювання догматичної 
складової християнського віровчення, що знайшло свій вияв у скликанні в 
325 році у Нікеї Першого Вселенського Собору, який засудив єресь 
олександрійського пресвітера Арія та шляхом ведення філософсько - 
релігійної полеміки встановив першу в історії канонічного права доктрину 
вищої юридичної сили – догмат про Святу Трійцю. Такий догмат отримав 
назву "Соборне викладення віри" і був сформульований наступним чином:  

"Віруємо в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця всього видимого і 
невидимого; - І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, 
єдинородного, народженого від Отця, тобто, із сутності Отця, Бога від Бога, 
Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого і не 
створеного, Отцю єдиносущного через якого все сталося, як на небі, так і 
на землі, заради нас, людей, і заради нашого спасіння зішедшого, який 
втілився і став людиною, що страждав і воскрес у третій день, зійшов на 
небеса, і прийде судити живих і мертвих; - І в Духа Святого. Тих же, що 
говорять, що був час, коли не було (Сина), що Він не існував до 
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народження, і стався не з сущого, або стверджують, що Син Божий має 
буття від іншої істоти чи сутності; або що Він створений, або є змінюваним, 
або перетвореним - таких піддає анафемі кафолічна і апостольська 
Церква" [Деяния Вселенских Соборов. Т.1 (репр.: СПб., 1996]. 

Наведений виклад першого канонічного догмату, на нашу думку, 
свідчить про визначеність на категоріальному рівні основних релігійних 
норм, яких має дотримуватись всі християнські Церкви при інтерпретації 
концепції Святої Трійці.  

Наступним етапом формування системи догматів християнської віри 
стало скликання у 381 році у Константинополі Другого Вселенського 
Собору. Ця подія була зумовлена реакцією Церкви на виникнення нової 
єретичної гілки аріанства під проводом колишнього аріанського єпископа 
Македонія. За доктриною даного вчення не визнавалось Божество третьої 
іпостасі Святої Трійці – Святого Духа. Прихильники цієї релігійної течії 
наголошували не на Божественній, а на тваринній подобі Святого Духа, 
який знаходиться на службі у Бога нарівні з сонмом Янголів [Цыпин В., 
протоиерей. Каноническое право. Учебник – Москва: Издательство 
Сретенского монастыря, 2009 – 864 с. ]. Другий вселенський собор 
затвердив догмат про рівність та єдиносутність Бога- Отця, Сина та 
Святого Духа, тим самим завершивши формування концепції Святої Трійці, 
доповнивши християнську релігійну доктрину ще п’ятьма догматами про 
Святого Духа, про Церкву, про таїнства, про воскресіння з мертвих та 
життя майбутнього віку. Кінцевою формою правового закріплення основ 
православної догматики став систематизований звід релігійно – правових 
норм зобов’язуючого характеру під назвою Нікео – Константинопольський 
"Символ віри", який було викладений у наступній формі:  

  "Віруємо в єдиного Бога-Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, 
всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина 
Божого, єдинородного, народженого від Отця перед усіма віками, світло від 
світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, не створеного, 
Отцю єдиносущного, через якого все сталося; - Який для нас, людей, і для 
нашого спасіння зійшов з небес, і втілився з Духа Святого і Діви Марії, і 
став людиною; - Розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був 
похований, і воскрес у третій день, за Писанням, - і вознісся на небо, і Який 
сидить праворуч Отця, - і знову має прийти зі славою - судити живих і 
мертвих, - Царству якого не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, 
животворящого, що виходить від Отця, якому разом з Отцем і Сином 
поклоняємося і славимо, що прорікав через пророків. У єдину святу, 
соборну і апостольську Церкву; сповідуємо одне хрещення для  
відпущення гріхів. Очікуємо воскресіння мертвих, - і життя майбутнього 
віку. Амінь".  

Таким чином, з проведеного нами аналізу релігійних та правових 
чинників, які склали підґрунтя для формування Нікео – 
Константинопольського "Символу Віри" можна дійти висновку, що цей 
канонічний документ є унікальним прикладом систематизованого зводу 
основоположних догматів (законів) християнства, які формувались в 
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процесі історичного розвитку канонічного права та являють собою 
законотворчу вісь сучасного православ’я. 

 
 

Ж. В. Дем’яненко, здобувач, КНУТШ, Київ 
jannochka2008@ukr.net 

 
ДЖИХАД: МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 
Остання третина ХХ століття відзначається широкомасштабним 

пожвавленням релігійних течій ісламського спрямування. В більшій мірі 
активізація ісламського руху і ідейних доктрин ісламу пояснюється тим, що 
більшість мусульманських країн досить часто ставали об’єктом воєнного, 
політичного, економічного та ідеологічного втручання з боку іноземних 
держав. Неодноразово політичні і релігійні лідери мусульманських країн 
для боротьби зі своїми опонентами закликали до джихаду. В зв’язку з цим 
слід відзначити, що протягом всієї історії існування ісламу концепція 
джихаду виконувала досить амбівалентну функцію, була в основі 
внутрішньої і зовнішньої політики різних сил і рухів, що спрямовували її в 
першу чергу мобілізувати мусульман для досягнення певних цілей і 
виправдання тих чи інших акцій. 

Концепція джихаду маючи велику кількість різних значень виступає 
найбільш вагомим і розповсюдженим обґрунтуванням застосування 
насилля в релігійно-політичній боротьбі радикальних ісламських 
фундаменталістів. В цілому, під терміном "джихад" в мусульманській 
богословській літературі розуміють "боротьбу за віру": "джихад серця", що 
полягає в боротьбі з власними дурними схильностями; "джихад язика", що 
виявляється в поширенні правильних знань, повелінні того, що 
схвалюється і забороні того, що засуджується; "джихад руки", що полягає у 
застосуванні дисциплінарних заходів стосовно злочинців і порушників норм 
моральності; "джихад меча", що являє собою збройну боротьбу. 
Озброєний джихад (газават) стає обов'язком лише тоді, коли мусульмани 
піддаються нападу [http://umma.ua/uk/glossary/Dzhihad/32].  

Поняття джихаду ґрунтувалось на тлумаченні Корану і застосовувалось 
у ранньому ісламі як спосіб взаємовідносин з представниками 
неісламських конфесій. Надалі і до сьогодні джихад залишається 
предметом обговорення на богословських і політичних рівнях і отримує, в 
залежності від напрямку різне тлумачення спираючись на ті чи інші 
складові цієї концепції. Але тим не менш майже всі правові ісламські 
школи вважають, що основним методом боротьби в джихаді повинні бути 
саме ненасильницькі методи (засоби). 

В свою чергу, ісламські екстремісти концепцію джихаду інтерпретують 
досить вузько, розуміючи її виключно як боротьбу з невірними із 
застосуванням зброї, вважаючи це найефективнішим та виправданим 
способом. 

Приклади коли всередині однієї релігії існують зовсім різні інтерпретації 
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одних і тих самих положень, як наприклад з концепцією джихаду, 
засвідчують, що в ісламі можна виявити суперечливі явища, де з одного 
боку частина мусульман схиляється до мирного співіснування різних 
релігій та народів, інша ж частина, виступаючи від імені ісламу, закликає 
мусульманську спільноту вирішувати конфліктні ситуації шляхом 
застосування сили, виправдовуючи її релігійними мотивами. 

Серед найбільш відомих ідеологів сучасності можна виділити 
мусульманського реформатора, лідера політичної ісламської організації 
"Брати-мусульмани" Саїда Кутба, який докорінно переглянув поняття 
джихад і вивів його на рівень збройної боротьби проти невірних, а 
найбільше – проти всіх інакомислячих. 

У своїй роботі "Джихад в ім’я Аллаха" він чітко виділяє поняття 
"вільного вибору релігії", але разом з тим закликає до війни проти невірних, 
окреслюючи цим основну мету джихаду: "стереть с лица земли все 
сатанинские силы и заставить людей склониться перед единым Богом" 
[http://www.strana-oz.ru/2003/5/voyna-mir-i-islamskiy-dzhihad]. Він пояснює 
свою позицію тим, що завдяки джихаду потрібно створити для людей 
атмосферу в якій вони змогли б скористатися правом вільного вибору. 
Окреслена позиція знаходить своє підтвердження у релігійних джерелах, 
на які посилається автор. 

Разом з тим, очевидно, що окремі фрази, взяті з Корану, не можуть 
характеризувати весь релігійний напрям. Тим більше, що в Корані 
паралельно з закликами до миру і терпіння, містяться заклики, які можуть 
інтерпретуватися як заохочення до насилля. Таким чином, визначення 
поняття "джихад" залежить від вибору між різним трактуванням Корану і 
використанням цих тлумачень в досягненні особистих політичних, 
економічних та соціальних цілей. 

За нашим переконанням дана проблема потребує окремого, більш 
ґрунтовного дослідження, адже її актуальність не змусить на себе чекати, з 
огляду на ті міграційні процеси, свідками яких стає сучасна Європа. 

 
В. А. Запорожець, студ., КНУТШ, Київ 

viktoria_zaporozhets@ukr.net 
 

МОРМОНИ: ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКТИ В УКРАЇНІ 
 

Наріжним каменем богослов’я мормонів є вчення про "відновлення", 
згідно з яким незабаром після смерті перших апостолів Христа дійсна 
Церква зникла з лиця землі. Тільки через багато сторіч, у 1820 році, Бог 
обрав Джозефа Сміта, щоб через нього відновити дійсне навчання й дійсну 
організацію Церкви. Після смерті Сміта роль "пророка, провидця й носія 
одкровень" по черзі успадковували ще п'ятнадцять президентів Церкви 
Ісуса Христа святих останніх днів (СОД). Основні положення віровчення 
мормонів записані в тринадцятьох "символах віри". Слід зазначити, що цей 
документ не дає повного уявлення про вірування мормонів, і багато 
характерних навчань СОД у нього не включені. Центром мормонського 



66  

культурного і релігійного впливу є американський штат Юта, і в Північній 
Америці більше мормонів, ніж на будь-якому іншому континенті, хоча 
завдяки інтенсивній місіонерській праці, зараз вже більшість мормонів 
проживає за межами Сполучених Штатів.  

Секта мормонів була заснована 6 квітня 1830 року у містечку Файєм, 
що у штаті Нью-Йорк (США), під назвою "Церква Христа". 1832 року її 
перейменували на "Церкву святих останнього дня", а ще через два роки 
вона називалась "Церква Ісуса Христа святих останніх днів". Остання назва 
збереглася до сьогодні. Її скорочено ще називають "Церквою мормона" або 
"Сектою мормонів". Цей релігійний рух скупчує приблизно 8 мільйонів осіб, 
якими керує кількатисячний склад мормонських організаторів та місіонерів. 
Характерною рисою мормонів є внесення змін у Біблію та "свої" пояснення 
біблійних текстів, заперечення або зміни важливих християнських догм, 
тверджень, що Церкви традиційного християнства є "мертві", бо вони 
навчають неправильно. Це організація, якій надало скандального присмаку 
застосування многоженства (полігамії) – ось спрощений вид руху, що потряс 
американську та європейську свідомість у 30-40 роках XIX ст. 

Мормонізм – узагальнена назва релігійної групи, що виникла в 
результаті розповсюдження і розвитку Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів (ЦІХСОД, ЦСОД або СОД), створеної на початку XIX століття 
Джозефом Смітом. У наші дні мормонізм і Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів – не тотожні поняття, оскільки після смерті засновника від 
первинної організації утворились інші, менші конфесії. Серед них найбільш 
відомими є Співтовариство Христа (раніше Реорганізована Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів, РСПД) і Фундаменталістська Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів (найбільша гілка мормонізму, котра не 
відмовилась від полігамії). В останні півстоліття серед мормонів значно 
зросла кількість "номінальних мормонів" (англ. Jack Mormons) – членів, що 
народилися у родинах членів Церкви, але не поділяють мормонських 
переконань, і не беруть участі у житті громади. Більшість людей, що 
відносять себе до мормонів, називають себе "Святими останніх днів". 
Самоназва "мормони" сьогодні поширена більше, ніж за старих часів, але 
деякі члени як і раніше протестують проти вживання термінів "мормон" і 
"мормонізм" у зв'язку з тим, що колись ці слова мали негативне 
забарвлення. 

Священне писання.  
 Тексти, які Церква СОД визнає як Священне Писання, називаються 

"зразковими роботами". 
 Біблія визнається Божим Словом настільки, наскільки вона 

правильно перекладена (8-й Символ Віри). 
Стверджується, що текст Біблії був перекручений недбайливими й 

зловмисними перекладачами й переписувачами, і ранні мормони навіть 
сумнівалися, "чи зберігся хоча б один вірш Біблії в такому вигляді, щоб 
сьогодні мати той же зміст, що й оригінал". Мормони приймають 
англійський Переклад Короля Якова 1611 з посиланнями з Перекладу 
Біблії Джозефа Сміта. (наступний під сумнівом: У той же час, ЦІХСОД 
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відкидає "Натхненний переклад" Біблії, зроблений самим Джозефом 
Смітом у 1833 році [Основи Євангелія. – Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів, 1997. – С. 53.]. Єдиним офіційно прийнятим до 
використання Церквою (але однаково перекрученим) уважається 
англійський Переклад Короля Якова 1611 р.) Скоріш за все, самі мормони 
не дуже сильно використовують переклад, зроблений Смітом через те, що 
його погляди не були ще остаточно сформовані, і використання цього 
перекладу було б проблематичним. 

 Книга Мормона зветься "єдино правильною книгою на землі". 
Уважається, що за допомогою цієї книги "людина  може наблизитися до Бога 
більш, ніж за допомогою будь-якої іншої книги" [Millet, Robert L. – Joseph Smith 
and Modern Mormonism: Orthodoxy, Neoorthodoxy, Tension, and Tradition // Brigham 
Young University Studies, 29 (Summer 1989) – P. 63.]. Віра в істинність Книги 
Мормона є для мормонів необхідною умовою порятунку й ґрунтується не 
стільки на розумних фактах, скільки на надприроднім "свідченні", яке 
споконвічно носить дуже суб'єктивний характер. 

 "Дорогоцінна перлина" і "Навчання й завіти" суть також слова 
Бога. 

 Будь-яке одкровення або офіційна заява, що виходить із вуст 
пророка-президента церкви, також є частиною віровчення й іноді 
включається в категорію священних текстів. "Навчання й завіти" містять 
безліч подібного роду одкровень сучасних пророків. 

Діяльність секти в Україні. Від часу проголошення незалежності 
України мормони у нас мають не тільки послідовників, а й опорні пункти. У 
1994-1996 роках американські мормони були співорганізаторами двох 
релігієзнавчих міжнародних конференцій у Києві. Завдяки своєму 
багатству і впливові у США, мормони сьогодні вміло та тихо шукають собі 
прихильників, відкриваючи свої філії скрізь, де можна. 

В Україні сьогодні налічується 53 громади мормонів. З них офіційно 
діє одна місія в Києві, яка підпорядкована Президентству Центральної і 
Східної Європейської Території, розташованому у Франції. Церква має 214 
священнослужителів, значна частина яких є іноземцями (72), причому 
більшість з них – це молодь віком від 19 до 23 років. Діяльність 
мормонських місіонерів, які прибувають в Україну з-за кордону (переважно 
із США), неоднозначно оцінюється у суспільстві. Зокрема, негативну 
реакцію викликають практика жорсткого прозелітизму і спроби нав'язати 
українцям американські стандарти життя. Перші члени Церкви з'явилися в 
Україні в 1990 р. 

У липні 1998 року було зроблено історичне оголошення, що в Києві 
буде побудовано храм - перший храм у Східній Європі. Вересень 2001 року 
приніс освячення перших двох будинків зборів, побудованих Церквою в 
Українській Київській місії. Ці будинки зборів були капітально 
відремонтованими існуючими будівлями. У травні 2004 року в Києві було 
утворено перший на території Східної Європи кіл Церкви (внутрішньо 
церковна структура). 
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ІСТОРИЧНІ ВІХИ ВИНИКНЕННЯ СИРІЙСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА 

 
Часто страждання християн зображують як результат зіткнення 

цивілізацій - християнського Заходу та ісламського Сходу. Але сучасність 
показує, що проблема - набагато ширше. Тим більше що першими 
жертвами радикальних ісламських угруповань частіше виявляються не 
християни, а самі мусульмани. 

Для християн погляд у майбутнє це завжди погляд на історію. А історія 
зафіксувала факти взаєморозуміння різних народів та цивілізацій, 
християн та мусульман країн Близького сходу які впродовж тисячоліть 
набули досвіду християнсько-ісламських міжкультурних взаємин. Свята 
земля на який Савл став Павлом, похований Іоанн Предтеча, жили Ананія 
та Іоанн Дамаскін  має найдавніший  Антіохійський патріархат а авторитет 
священика тут має найвищий рівень. 

Існує версія, за якою "святіший престол Антіохії був заснований 
апостолом Петром, який вважається першим головою Сирійської 
православної церкви Антіохії" [Богословский диалог между Православной 
церковью и Восточными православными церквами. Хрестоматия. / Сост. и 
ред. Кристин Шайо. – М.: ББИ св.апостола Андрея, 2001., С. 36]. Між 
іншим, саме в Антіохії "учні [Спасителя – І.К.] в перший раз стали 
називатись Християнами" (Діян. 11:26). Тобто, в світлі традиціоналістської 
версії запровадження Церкви відбувається в Антіохії у 38 році зважаючи 
при цьому, що список її патріархів започатковується Петром і датується 
саме цим роком. 

З давнини Антіохія  постає в етноконфесійному відношенні як строката 
суміш семітських народів і греків. Принаймні в період християнізації в 
Антіохії домінували такі етноси як євреї, сирійці і греки. Також слід 
відмітити вагомий вплив іудейської релігії.  Іудейські віроповчальні 
принципи, й зокрема про єдність та одиничність Бога не могли не вплинути 
на уявлення семітомовних християн. Входження Антіохії до складу імперії 
ромеїв посприяло поступовій перевазі елліністичного елемента над 
сирійським. Не дивно тому, що більшість осередків християнської Антіохії 
до 639 року в конфесійному відношенні були орієнтовані на кафолічність 
та цілковиту узгодженість з церковним життям Єрусалиму та Риму. Саме 
кафолічні тенденції виявились основою для постання "грекофільського" 
Антіохійського патріархату, який в подальшому поповнив сім’ю 
автокефальних церков Вселенського православ’я. 

Щодо віросповідної орієнтації сирійських християн Антіохії. Г. Курбатов 
у дослідженні "Ранньовізантійське місто: Антіохія в IV столітті" (1962) 
залучаючи дані соціально-політичної і економічної історії Антіохії показав, 
що сирійці складали  незначну частину населення міста. Деякі з них були 
купцями, але основну масу складали торговці, ремісники і поденники. В 
культурному відношенні в Антіохії не схвалювалось вивчення сирійської 
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мови. Муніципальна аристократія, вихована в еллінському дусі усіляко 
перешкоджала зближенню грецького населення з сирійським. Як наслідок, 
- подібна конфронтація еллінського та сирійського мовних чинників 
відображалась і на конфесійній конфігурації Антіохії. Тобто ієрархи греко-
фільського патріархату не бажали мати справу з сиромовними ієрархами 
та паствою. Громади останніх, тісно пов’язані з семітською культурою 
стають основою для подальшої організації Сирійської православної 
церкви. В конфесійному відношенні подібне протистояння закінчилось у 
512 році, коли патріархом антіохійським стає монофізит за поглядами 
Севір. Остаточне завершення формування інституціональних структур 
західносирійської церкви припадає на 40-і роки VI століття. Спільнота була 
названа в честь Якова Варадея [так у автора – І.К.], одного із ранніх її 
вождів…" [Хасан бин Талал. Христианство в арабском мире / Хасан бин 
Талал // Страницы. –  2002., С. 47].  

На думку В. Болотова: "він виявився істинним засновником 
монофізитської церкви" [ Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви 
/ В.В. Болотов. –  Т.ІV.  История церкви в период Вселенских соборов. – К. 
: Изд. им. свят. Льва, 2005., С. 433]. Саме Якову Барадею західносирійська 
церква зобов’язана істотною її реорганізацією та інституціональним 
оформленням. Його прізвисько означало спотворену форму від назви 
"бардата", що, в свою чергу, перекладалась як "вкритий попоною", оскільки 
Яків ходив, накриваючись грубим рядном. Колишній ченець з Телли 
отримав висвяту у єпископи в 543 році. А його хіротонізації посприяв 
арабський князь Харит бар-Габал з племені Гасан. У 542 році він прибув 
до Константинополя, де попрохав тодішню імператрицю Феодору 
поставити для арабів (монофізитів за віросповіданням) двох чи трьох 
єпископів. Імператриця такий дозвіл надала. Так від опального Феодосія, 
патріарха Олександрійського отримали єпископський сан Яків Барадей, 
направлений в Едесу і Феодор, направлений в Бостру (Аравія). Отже, слід 
погодитись зі слушною думкою Н. Пігулєвської, яка вважала, що "в історії 
монофізитства VI століття "цар арабів" Харит зіграв неабияку роль. Тобто 
араби-християни посприяли не лише збереженню, але й активізації 
інституціональних осередків західносирійської церкви. 

Побіжно посприяв зростанню кількості християн, антихалкидонітів за 
поглядами і шаханшах Хосров І Ануширван (531-579). У 540 році він 
захопив і спалив Антіохію, що входила на той час до Візантійської імперії. 
Але згодом, відновивши місто заселив його полоненими, колишніми 
ромейськими християнами, серед яких було немало монофізитів У 573 році 
після повторної навали Хосроя І близько 290 тисяч осіб поповнили ряди 
нових християн і розселились в різних місцях Сирії. Хосров благоволив до 
християн-антихалкидонітів. Зокрема, Іоан Ефеський у "Церковній історії" 
(кн. 6, гл. 22) свідчить про диспут халкидонітів з "православними" [так він 
називає монофізитів – І.К.], роль судді якого виконував саме шаханшах 
Хосров І. Останній після перемоги монофізитів сказав їм: "Йдіть собі, 
будуйте свої церкви і свої монастирі і в подальшому ніхто хай не сміє вас 
ображати" [Пигулевская Н. В. Сирийская средневековая историография. 
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Исследования и переводы / Н.В. Пигулевская. – СПб : Дмитрий Буланин, 
2000., С. 529].  

Патріархи західносирійської церкви традиційно ведуть свій родовід від 
християн престолу антіохійського а на згадку про першого його єпископа – 
Ігнатія Богоносця – усі патріархи цієї церкви при інтронізації, починаючи з 
1293 року додають до свого імені ім’я Ігнатій. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
 

Сьогодення України виявляє тенденції до розробки комплексного 
підходу до соціальних процесів. Ці тенденції мають свої прояви й в 
сучасній науці, перш за все, йдеться про обґрунтування методології 
релігієзнавчих досліджень. Релігійна ситуація в українському суспільстві не 
є визначеною, немає критеріїв для характеристики різноманітних 
релігійних напрямів нетрадиційного плану, що поширилися ще після 
прийняття незалежності нашою країною. Що стосується політики держави 
щодо релігійних організацій, релігійних процесів у цілому, то вона й 
дотепер неоформлена концептуально. У певній мірі, сьогодні й філософія 
втратила зацікавленість в онтологічних і метафізичних проблемах та 
зосередила увагу  на локальній проблематиці.  

Проблеми сучасного релігієзнавства не обмежуються його суто 
теоретичною сферою. На перший план у релігієзнавчому сьогоденні 
виходять проблеми методологічного плану. Вони пов’язані не стільки з 
методами отримання, обґрунтування та використання знання про релігію, 
оскільки з принципами і метою набуття цього знання. Відомо, що в сучасній 
науці не існує однозначного підходу до визначення поняття "методологія". 
Деякі дослідники зводять методологію до сукупності методів, інші – 
розширюють це поняття, включають в його структуру, окрім методів, 
принципи і мету пізнання. На нашу думку, предметом релігієзнавства є 
сукупність тих елементів, що входять до внутрішнього кола релігійної 
системи – уявлення про Бога, Святе Письмо, Святі Перекази, релігійний 
культ, церкву, релігійну віру, віруючу людину з її досвідом. Такий підхід є 
виправданим, тому що він містить всі системоутворюючі елементи в їх 
сукупності, а не який-небудь один елемент. Окрім того, такий підхід  
виключає проголошення в якості предмету релігії яких-небудь окремих 
елементів зовнішнього плану релігії, що мають вторинний похідний 
характер, тобто ті чи інші прояви релігійного феномену в різних сферах 
буття та пізнання.   

Складною теоретичною і методологічною проблемою є елемент 
Божественного в предметі релігії. Бог, зазвичай, виводиться 
релігієзнавством поза межі наукового дослідження, а разом із ним,  із 
самого предмету релігії зникає його системоутворюючий елемент, без 
якого релігійна система постає позбавленою життя, а дослідження 
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позбавляється сенсу як такого. Не можна прийняти такі наслідки для науки 
про релігію, але й визнання існування Бога як факту, з наукової точки зору, 
неможливо, оскільки цей факт не підлягає науковому доведенню, його не 
можна веріфікувати. В такий спосіб, виникає питання: як вирішити цю 
важливу для релігієзнавства проблему? Очевидно, необхідно зберегти 
"Божественний" елемент у структурі предмету релігієзнавства. Таке 
збереження є можливим тільки в тому випадку, коли ми проведемо 
розрізнення між поняттями "Бог" й "ідея Бога", "Бог" й "уявлення про Бога". 
Вірогідно, у сьогоденні – це й є той єдино вірний підхід, який допоможе 
науці відійти від "Бога теології" і розгорнути філософсько-релігієзнавчий 
аналіз цього поняття, через ідею Бога, що сформувалася у людства 
впродовж всієї його історії й яка має певні дійсні уявлення. Ці уявлення 
наука не може відкинути просто так, посилаючись на містику і містицизм, 
вона зобов’язана проаналізувати його, як й інші факти оточуючого 
довкілля. Філософія релігії, як відносно самостійна сфера філософського 
знання, оформилася вже у стародавній Греції в якості теології, тобто 
філософії Божественного, але набула розвитку та визнання у 
Середньовіччі та Новому часі, коли з’являються серйозні філософські 
дослідження, що присвячені релігії -  Аврелія Августина, Томи Аквіната, 
В.Оккама, Б.Спінози, Т.Гоббса, І.Канта, Г.Гегеля та ін. Праці 
вищезазначених авторів свідчать, що філософія достатньо ревниво 
ставилася до релігії та проявляла готовність посісти її місце. Особливо 
наочно це можна побачити в працях Гегеля, який стверджував, що єдиною 
та істинною теологією є філософія. Виникає наступне питання: що 
надавало філософії право претендувати на заміну релігійного знання й 
віри філософським розумом? Із світських, профанних духовних дисциплін 
найближче з усіх до релігії знаходиться філософія. Філософія виступає як 
головна пов’язуюча ланка між релігією, з одного боку, і наукою – з іншого.  

Саме філософія релігії як філософське релігієзнавство здатна 
обґрунтувати спільні цілі та завдання інших гуманітарних наук, смисл, 
загальні принципи їх пізнання та практичної діяльності в релігійній сфері, 
тобто репрезентувати методологічний ґрунт їх функціонування. Але, й 
філософія, й релігія прагнуть надати відповіді на корінні питання буття: 
яким є оточуючий світ?; якою є людина?; яким є смисл її життя?; яким є Бог 
і як він ставиться до світу? та ін. Відповіді на ці питання формують 
світоглядну основу і світоглядну позицію особистості. Безперечно, відповіді 
на них, у багатьох випадках, не співпадають, але часто співпадає їх 
духовна спрямованість на досягнення цілей та реалізацію смислів життя 
людини.  

Сьогодення українського релігієзнавства демонструє актуальність 
проблеми його наукового статусу.  Існують два можливі підходи: або 
вважати релігієзнавство самостійною, повноцінною наукою, або 
розглядати його як таке, що опосередковано, є приналежним до системи 
гуманітарних наук. І слід зазначити, що єдності в рішенні цього питання не 
існує й дотепер. Одні дослідники вважають наукове пізнання релігії таким, 
що не має сенсу, інші обмежують можливості релігієзнавства межами того 
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знання про релігію, що надають історія, культурологія, антропологія, 
етнографія та ін. На думку цих дослідників, релігієзнавство не має не 
тільки теоретичної, але й методологічної самостійності, тому що будує 
свою методологію на ґрунті методології інших гуманітарних наук. Не 
випадковим, а закономірним є те, що видатний румунський релігієзнавець 
ХХ ст. М.Еліаде закликав до того, щоб зробити релігієзнавство "цілісною 
наукою". Не можна заперечувати значення інших гуманітарних наук для 
релігієзнавства, в сьогоденні особливо важливим постає 
міждисциплінарний підхід, але він здійснюється в межах самої 
релігієзнавчої науки, а не просто як знання. Окрім того, такий підхід у 
визначенні статусу релігієзнавства може призвести до того, що предмет 
релігії буде визначено як такий, що неможливо пізнати, оскільки об’єктом 
наукового пізнання постає не релігія, а форми її прояву, її епіфеномени – 
психологія релігії, соціологія релігії та ін. Слід зазначити, що всіляка наука 
формується на ґрунті головних сутнісних і смислових ознак та якостей.  

Головними ознаками релігії є духовність, ідея порятунку, спокути, 
безсмертя, благодаті та ін., які не досліджуються епіфеноменами релігії. 
Методологічно невірно перетворювати релігієзнавство з науки про релігію 
просто в міждисциплінарний проект, а феномен релігії заміняти її 
епіфеноменами. 

 
Л. М. Мельник, канд. політ. наук, доц., Білоцерківський 

національний аграрний університет, Біла Церква  
milam2015@ukr.net 

 
СВЯТА СОФІЯ КИЇВСЬКА В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО 

ХРИСТИЯНСТВА. 
 

Із запровадженням християнства в Київській Русі почалося  значне 
церковне будівництвом. Софія Київська споруджена в серці української 
землі, втілює в собі безсмертя народного духу. Серед інших визначних 
історичних пам'яток Софія вирізняється тим, що стала першим символом 
духовного надбання нашого народу.  

У "Слові про Закон і Благодать" митрополит Іларіон називає Ярослава 
Мудрого продовжувачем благородних  справ свого батька по поширенні 
християнства. Зокрема вказує митрополит, що це втілилося в будівництві 
Софії Київської [Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать 
[Електронний ресурс. http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr01.htm ]. Свята 
Софія Київська найвеличніший  храм ХІ століття втілила в собі ті 
християнські ідеали, які прийняли наші предки. Культову споруду 
присвячено Софії — Премудрості Божій, одній із найскладніших 
абстрактних категорій християнського богослів'я, що нараховує значну 
кількість  тлумачень. За апостолом Павлом, Софії символічно відповідає 
іпостась Христа — втіленого Слова Божого. З часом розповсюдження ідеї 
ототожнення Софії з Божою Матір'ю, храмове свято київського собору 
перенесли на 21 вересня — день Різдва Богородиці. Хоча Софія Київська 
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нагадувала Софію Константинопольську,  проте одночасно собор являв 
світові образ нової могутньої держави.  

Художнє втілення у храмі ідеології київського християнства сприяло 
появі певних відмінностей від класичного візантійського стилю. 
Архітектурно, за символічно-естетичною системою цінностей Софія 
Київська різко відмінна від Софії Константинопольської.  Образ 
Софійського собору мав нести своєю величчю багатогранний зміст, 
вкладений у цей символ. Тим пояснюються його масштабні розміри та 
надзвичайно ускладнена структура. Софія Київська – грандіозний 
п’ятинефний храм, увінчаний тринадцятьма главами не має прямих 
аналогів серед пам’яток церковного зодчества Сходу.  

Цей собор став не лише пам’ятником перемоги християнства в 
Київській Русі, а й водночас монументом слави, оскільки був зведений на 
тому місці, де князь Ярослав Мудрий отримав перемогу над печенігами. 
При перейнятті візантійських задумів будівництва хрестово-склепінчатого 
храму, архітектура Софії Київської доповнена ступеневою композицією 
зовнішнього об’єму, більшою кількістю склепінь, масивними хрещатими 
стовпами. Собор закладається таким чином, що при порівняно невеликих 
розмірах справити враження надзвичайної масштабності. Ліворуч і 
праворуч від олтаря побудовані приділи святого Михайла і святої Анни і 
Якима, батьків Богородиці, які являють собою окремі  церкви, оскільки їх 
олтарі освячувалися  окремо. Зовні двоповерхова та одноповерхова 
галереї зв’язують собор з оточенням, творячи ніби поступовий перехід до 
навколишнього середовища. Наявністю світських за призначенням 
прибудов –  дві башти біля західного фасаду, що ведуть на хори над 
притвором, призначені для князівської сім’ї несуть в собі ідею соборності 
та єдності. Монументальний розмах живопису нерозривно пов'язаний з 
архітектурою інтер’єру і його цільовим призначенням. У сприйманні русичів 
храм виглядав зримим образом неба не землі. Так як, храм — це дім 
Божий і книга Божої премудрості, то храмова архітектура втілює невимовну 
суть змісту цієї премудрості. Архітектурний стиль храму гармонійно 
включався до своєрідних міських споруд – князівських палаців, боярських 
теремів і парадного Бабиного торжка. Столиця Київської Русі і резиденція 
князів та митрополитів, славилася одним з найвеличніших міст Європи ХІ-
ХІІ ст. Так, в площині київської архітектури зародилася ідея доброзичливих 
стосунків світської і церковної влади, їх взаємної відповідальності за велич 
молодої християнської держави.  

Отже, собор мислився прикрашався як головний храм держави, 
осередок її духовного життя, як символ гармонійної організації хаосу буття 
силою Божого слова, як образний символ перемоги християнства над 
язичництвом. Таким чином, процес запровадження нової релігії відбувався 
не механічно, а культурні елементи поступово переосмислювалися в 
контексті дійсності, набуваючи нового київського забарвлення. 
Християнізація не поривала з традиціями язичництва, а отже, і з 
емпіричним ставленням до світу, що було її істотною ознакою. 
Християнство сприймалося у мирському середовищі крізь призму 
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традиційного світогляду, більше того — було піддане переробці відповідно 
до його принципів. 

 
Є. В. Нетецька, канд. філос. наук, КНУТШ, Київ  

jenja_hilko@ukr.net 
 

ВІЙНА НА СХОДІ: ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ (УПЦ КП І УПЦ). 
 

Сучасний міжправославний розкол в Україні є однією із гострих 
проблем сьогодення, що стоїть на заваді консолідації українського 
суспільства. На сьогоднішній день виокремлено велику кількість точок зору 
стосовно причин розколу. На особливу увагу заслуговують дві: 1. Особисті 
амбіції Патріарха Філарета (УПЦ КП). Ця точка зору полягає в тому, що 
основною причиною проголошення автокефалії УПЦ КП в 90-х роках було 
устремління Патріарха Філарета керувати Українською православною 
церквою. Досліджуючи це питання, доцільно спиратися на два основних 
джерела, які майже повністю суперечать один одному – це "Історико-
канонічна декларація" УПЦ КП і статтю архієпископа Тульчинського і 
Брацлавського Іонафана Єлецьких (УПЦ) "У витоків народження УПЦ 
(Української православної церкви)". На перший погляд, порівняння 
"Історико-канонічної декларації" й статті Іонафана Єлецьких може 
викликати подив, адже Декларація є офіційним документом УПЦ КП, який 
було розроблено для обґрунтування канонічного статусу УПЦ КП, а стаття 
є історично-автобіографічною розповіддю священнослужителя УПЦ, який 
був очевидцем подій міжправославного розколу в Україні в кін. 80-х – поч. 
90-х років XX ст.. Але в зазначених джерелах міститься хронологія і аналіз 
важливих історичних подій, який має досить бінарний характер. Саме 
посилання на ці два джерела і може сприяти достатньо об’єктивному 
аналізу причин нездоланності міжправославного розколу. 

Корінням першої причини є обрання на Архієрейському соборі 
Патріархом Московським і всієї Русі Алексія ІІ 7 червня 1990 року. 
Митрополит Філарет був однією з трьох кандидатур на посаду 
предстоятеля УПЦ. З точки зору архієпископа Іонафана Єлецьких на 
заваді його обрання стали три причини: першою з них, як не дивно, є 
політична, а саме недовіра московського керівництва до Л. Кравчука, який 
в той час займав піст голови Верховної Ради УРСР. Зазначимо, що той час 
характеризується активними прагненнями українських націоналістів до 
незалежності України, а Л. Кравчук не намагався їх звести нанівець, що і 
викликало незадоволення у московського уряду. Другою причиною є 
обвинувачення Митрополита Філарета у співробітництві зі спецслужбами 
задля досягнення своїх цілей. З приводу чого можна зауважити, що, 
припускаючи можливість такого співробітництва, можна з впевненістю 
говорити про такого ж роду співробітництво Алексія ІІ. В той часовий 
проміжок часу Україна не була незалежною, тому стверджуючи про 
втручання спецслужб у функціонування церви, обов’язково маються на 
увазі всі церкви і всі священнослужителі, які займали керівні пости. Третя 
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причина пов’язується з одним із обвинувачень митрополита Філарета – 
недотримання чернечого способу життя. В "Історико-канонічній декларації" 
це питання докладно розглядається, наголошується на його 
безпідставності й абсурдності. Ці три причини, з точки зору Іонафана 
Єлецьких є серцевиною прагнення Митрополита Філарета до 
усамостійнення УПЦ. Офіційна позиція УПЦ КП із приводу усамостійнення 
полягає не у задоволенні власних амбіцій Митрополита Філарета, а у тому, 
що "незалежна Церква у незалежній державі є канонічно виправданою та 
історично неминучою" ["Історико-канонічна декларація"] та митрополит 
Філарет вів боротьбу за українську церкву, якої потребують українці. 
Важливо наголосити на суб’єктивності викладу тих чи інших подій обома 
сторонами конфлікту,  тому дослідники можуть спиратися на велику 
кількість інтерпретацій подій розколу. Є підстави стверджувати, що 
зрушенню питання визнання автокефалії УПЦ КП "з мертвого місця" 
сприяє політика. Не можливо заперечувати політичні впливи на релігію. 
Починаючи з проголошення Україною незалежності, прослідковується 
динаміка обговорення питання автокефалії УПЦ КП в залежності від 
Президента і його власних уподобань. Устремління УПЦ КП до автокефалії 
підтримували Л. Кучма і В. Ющенко. Безпідставно стверджувати про 
підтримку Президентом П. Порошенком УПЦ КП, але за часи його 
правління обговорення необхідності визнання автокефалії набуло апогею. 
Це, також, можна пов’язати з подіями в зоні АТО.УПЦ КП обвинувачує УПЦ 
в пасивності стосовно подій в зоні АТО, хоча УПЦ постійно виступає з 
закликами до миру. Пасивність, скоріше, проявляється в контексті 
діяльності УПЦ порівняно з УПЦ КП. В інтерв’ю виданню "Апостроф" 
Патріарх Філарет зазначив: "Московський патріархат не виконує того 
миротворчого призначення, яке є у церкви. Бо якби він виконував своє 
призначення, то засудив би і агресію проти України, і окупацію Криму, і 
війну на Донбасі, і цю так звану "Православну армію"". 
[http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-04-12/patrarh-flaret-kreml-rozpalyu-
vynu-tak-samo-yak-slamska-derjava/1552] Така пасивність не є ознакою спаду 
рівня моральності УПЦ, адже окремими єпархіями ведеться робота 
направлена на підтримку українських бійців в зоні АТО та біженців. Треба 
враховувати, що незважаючи на її автономію, УПЦ підпорядковується 
РПЦ, що є безсумнівним, особливо з огляду на останні події.Події в зоні 
АТО не можуть жодним чином позитивно впливати не на українське, не на 
російське суспільство, але ведучи активну соціальну роботу, УПЦ КП 
збільшує свій авторитет і сприяє прискоренню визнання 
автокефалії.Аналізуючи один з розділів "Соціальної концепції" УПЦ "Війна і 
мир", можна стикнутися зі спірним моментом – "війну варто оголошувати 
заради поновлення справедливості". Виникає питання стосовно меж 
"справедливості". Завжди, в ході будь-якої війни, кожна зі сторін конфлікту 
воювала за справедливість. Тому, можна припустити, що РПЦ вважає 
справедливим відходження території Східної України до Російської 
Федерації у зв’язку з власним трактуванням історичних подій. При 
поглибленні війни на Сході України архієреї УПЦ стануть на сторону 
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українського народу і виступатимуть за єдину помісну православну церкву 
в Україні. Не викликає сумнівів те, що реакція священнослужителів УПЦ, 
безсумнівно, буде продемонстрована суспільству, але пізніше.Наступним 
положенням стосовно війни в "Соціальній концепції" є те, що війну може 
оголосити тільки законна влада. Проблема якраз в тому, що війна є 
неоголошеною. Отже, цей факт може служити виправданням для УПЦ у 
питанні слабкої реакції на бойові дії. Інша теза, яка не знайшла 
відображення в реальному світі – це те, що війна може бути оголошена 
тільки після вичерпання всіх мирних засобів для ведення переговорів з 
ворогуючою стороною. Тобто, можна припустити, що дії в зоні АТО це ще 
не війна, а процес ведення переговорів. Розділ присвячений війні і миру в 
"Соціальній концепції" УПЦ є важливою частиною соціального вчення, але 
в умовах сьогодення він потребує розширення. Важливо зазначити, що 
Декларація "Церква і світ" УПЦ КП не містить деяких розділів, які наявні в 
"Соціальній концепції", в тому числі відсутній розділ присвячений проблемі 
війни і миру. УПЦ КП пояснює це тим, що Декларація позбавлена політико-
державних впливів. Це досить мудрий хід – не включати до Декларації 
подібних питань, задля уникнення певних проблем і гнучкості у діях. Так, у 
"Соціальній концепції" в розділі стосовно війни і миру зазначається, що 
важко відрізнити обороняючу війну від агресивної, коли держава, яка 
розпочинає бойові дії, акцентує на необхідності захисту населення, що є 
жертвою агресії. Йдеться про необхідність підтримки або осуду церквою 
бойових дій.  

Отже, УПЦ вже на початку бойових дій мала би визначити свою 
позицію стосовно того, чи є дії Російської Федерації дійсно захистом 
населення Східної України від агресії. Відсутність такого визначення 
наштовхує нас на те, що проблема має  як політичний, так і соціальний 
характер. 

 
Є. А. Харьковщенко, д-р філос. наук, проф., КНУТШ, Київ 

sacerdos@ukr.net 
 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. 
 

Найбільш очевидною тенденцією сучасного українського 
релігієзнавства є посилення організаційних зусиль в міжнародних 
контактах. Один з таких напрямків – співробітництво з Міжнародною 
асоціацією з вивчення історії релігії (IAHR). 

IAHR була заснована у 1950 році під час Сьомого Міжнародного 
Конгресу істориків релігії у Амстердамі. На момент останнього 
Міжнародного Конгресу в Торонто (Канада) в 2010 році  IAHR 
нараховувала 37  національних и 5 регіональних асоціацій.  IAHR є 
організацією, що складається з національних і регіональних асоціацій з 
наукового дослідження релігії та членом Міжнародної Ради по філософії і 
гуманітарним наукам під опікою ЮНЕСКО. 
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IAHR складається з генеральної асамблеї, міжнародного і виконавчого 
комітетів. Генеральна асамблея кожні п’ять років скликає конгрес, в якому 
приймають участь усі асоціації і спільноти. Міжнародний комітет 
складається з делегатів від кожної національної та регіональної асоціації, і 
проводить засідання під час кожного конгресу, щоб обрати виконавчий 
комітет і опрацювати рекомендації з важливих для IAHR питань. 
Міжнародний комітет також зустрічається між конгресами. Виконавчий 
комітет складається з 12 членів, що репрезентують найбільші регіони світу.  

 IAHR також спонсорує регіональні та окремі спеціальні конференції 
протягом цих п’ятирічних періодів і дотримується традиції проведення 
своїх конгресів та конференцій в різних частинах світу. Це дає можливість 
підтримки роботи відділень IAHR та заохочує міжнародну взаємодію і 
міжкультурній обмін між дослідниками.  

IAHR видає журнал Numen разом з видавництвом  Brill Publishers іі 
бюлетень IAHR з додатками. 

Конституція міжнародної асоціації з вивчення історії релігій була 
прийнята і затверджена генеральною асамблеєю IAHR на дванадцятому 
Міжнародному конгресі в Стокгольмі (1970), а потім доповнена 
генеральною асамблеєю в Ланкастері (1975), на Конгресі в Римі (1990), на 
конгресі в Дурбані (2000), на конгресі в Токіо (2005) і в Торонто (2010). 

IAHR намагається просувати діяльність усіх дослідників та об’єднань, 
котрі вносять вклад в історичне, соціологічне і компаративістське 
дослідження релігії. Як такий IAHR – це видатний міжнародний форум для 
критичного, аналітичного і міжкультурного вивчення релігії в минулому і 
сьогоденні. При цьому він не розглядає конфесійну, апологетичну та інші 
подібні їм проблеми.  

Велика група українських науковців взяла участь у останньому XXI 
Світовому конгресі міжнародної асоціації з вивчення історії релігій 
"Динаміка релігії: минуле і теперішнє" (XXI IAHR World Congress), що 
впродовж  тижня — з 23 по 29 серпня 2015 р.— відбувався у німецькому 
місті Ерфурт. В  столицю Тюрінгії з’їхалося близько 1,5 тис. релігієзнавців з 
усього світу. Тричі на день проходило близько  30  панельних засідань. 
Також було виділено час для лекцій найбільш відомим вченим та гостям 
конгресу. За українською участю було проведено три панелі: "Релігійна 
громада в сучасних українських реаліях", ’Відповідь українських мусульман 
на виклики кризового 2014 року", "Православний  християнський  
екстремізм: теорія і практика’.  

Група аспірантів кафедри релігієзнавства філософського факультету 
Київського національного університету імені Тарас Шевченка  спробували 
коротко описати основні тенденції, наявні в християнській релігійній 
громаді в Україні. Було відзначено, що за останній рік  значно зросла 
кількість віруючих. У 2013 році кількість людей, які визначали себе 
віруючими, становила 67%, а вже в 2014 році їхній відсоток становить 76%. 
При цьому 74% респондентів вважають, що Церква має боронити 
населення від влади та її можливих злочинів. Ці дані підтвердив 
Євромайдан, який є певною мірою маркером, що засвідчує громадянські 
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пріоритети Церкви під час протестного руху. Церква як духовна 
співдружність різних релігійних організацій, груп віруючих, духовних осіб 
продемонструвала cвою громадянську сутність, проектуючи сакральне на 
соціальну реальність та виступаючи ідейним натхненником гуртування та 
свідомої громадянської позиції й діяльності. Церква об’єднала різні 
конфесії в духовному пориві задля збереження людського життя та 
ствердження людської гідності. Творячи спільні молитви, священики різних 
традицій демонстрували єдність історичних і віросповідних коренів, єдність 
народу. 

Отже, було заявлено Конгресу, Церква може сприяти становленню 
миру в Україні: з одного боку, через окремих суспільно активних вірян, а з 
іншого - через бажання конфесій впливати на значущі державні процеси. 

Натомість було констатовано і викликало жваве обговорення в дискусії, 
що кожна релігійна громада в Україні - явище динамічне з низкою 
особливостей, серед яких: 

• активне використання засобів масової інформації; 
• консолідація релігійних громад в соціальному та політичному житті; 
• функціонування Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій; 
• підвищення рівня релігійності населення; 
• внесення змін до Основного закону України "Про свободу совісті та 
  релігійні організації" та проект концепції церковно-державних           

віднjсин.       
Основою цих змін, як було зазначено,  є принципи  рівності перед 

законом і європейської моделі плюралізму та терпимості. 
 

З. В. Швед, канд. філос. наук, доц., КНУТШ, Київ 
shwedzoya@gmail.com 

 
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ. 

 
Демаркація предметного поля культурології релігії пов’язана з 

визначенням методологічних особливостей культурологічних досліджень 
застосованих в академічному релігієзнавстві. Метадисциплінарна позиція 
філософії науки у цьому питанні базована на аргументованій тезі Т.Куна, 
щодо розуміння науки як певної "історичної дисциплінарної матриці 
знання". У такому тлумаченні для культурології релігії важливим постає 
уточнення тих ключових понять, що кореспондують з предметом 
досліджень. Предметне втілення релігії в культурі виявляється у ціннісно-
символічному змісті останньої. Костянтин Райхерт,  у своїй статті 
"Культура як символічне безсмертя", з посиланнями на праці 
американського антрополога Вільяма Дресслера, зазначав, що само 
поняття "культура" для самостійного визначення лишається настільки 
загадковим, що розв’язання цієї проблеми, для деяких провідних 
антропологів та філософів (П.Буайе, Дж. Тообі) вбачається лише у 
можливості відмовитися від самого цього поняття [Райхарт К.В. Культура 
как символическое бессмертие // Актуальні проблеми філософії та 
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соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2015. – № 5. – С.181-184]. 
Ми також усвідомлюємо наскільки різняться за об’ємом та змістом похідні 
поняття, як-от: політична культура, правова культура, національна 
культура, релігійна культура.  

На нашу думку суперечливий характер тлумачення змісту останньої 
відкриває перспективу залучення постнекласичної моделі раціональності у 
вивченні релігійних явищ, які є або елементом культури, або її сутнісним 
ядром. Для релігієзнавчих досліджень визначення культури є 
методологічно значущою необхідністю, адже дисциплінарні координати, 
завдані релігієзнавством, формують основні тенденції в тлумачення 
культури, парадигми осмислення феномену почуттів і переживань, 
пов’язаних з релігійним досвідом зафіксованими в культурі. 

Для дисциплінарного релігієзнавства в цілому проблема "єдності 
"знання" знаходить свій вираз у системному багатоманітті об’єктів і знань 
про них. Сьогодні достатньо обґрунтованим є положення про те, що 
епістемологічні та методологічні особливості культурології релігії 
перебувають у динамічному перетворенні своїх онтологічних основ та 
критеріїв. З огляду на це, релігія і культура об’єктивуються завдяки 
перебуванню у так званих "самобутніх образних світах", у яких вони 
створюють власні символічні форми, на що вказував іще Ернст Кассірер 
[Кассирер Э. Философия символических форм / Э. Кассирер. В 3-х т. Т.1: 
Язык. – М.; СПБ.: Университетская книга, 2002. – С.15]. У контексті релігії, 
символ може виступати і як форма творчості (в релігійному мистецтві), і як 
універсальний, невербальний засіб трансляції закодованих смислів, які 
розкриваються через інтерпретації образу, тексту, практичної дії. На цю 
обставину звертав увагу О.Ф. Лосев, який наголошував, що символ 
відкривається лише за умови, якщо особа здатна бачити та впізнавати цей 
символ. Для релігійної традиції ця здатність розкривається та засвоюється 
завдяки функціональним особливостям феномена релігії, зокрема його 
культуротворчої ролі. Подібне тлумачення орієнтує нас на усвідомлення 
того факту, що символ може виступати способом трансляції предметного 
світу релігійних смислів доктрини, вчення чи уявлень. Семантика зв’язку 
між символом означуваного та тим що він (символ) символізує, становить 
один з предметів вивчення культурології релігії.  

Єдність релігії і культури втілюється також у єдності життєвого світу 
людини, який вони репрезентують і який "насичений" людськими смислами 
існування й досвіду. Релігія і культура закладають смисловий фундамент, 
тому у життєвому світі ми стаємо свідками оприсутнення неприродних 
феноменів символів і знакових систем, що з однаковою виразністю 
засвідчують свою належність як до релігії так і до культури. І тут ми 
слідуємо за Дільтеєм, який вказував на те, що оточуючий світ, як цілісність, 
складає "життєву єдність" внутрішньої, до рефлексивної реальності та 
зовнішнього світу. Наголос В. Дільтея на тому, що життєвий світ, 
доступний "особистісному Я", завжди співвідноситься з необхідністю 
націленості знання про цей світ на наукову достовірність та вірогідність, 
дозволяє зробити висновок, що в контексті культурології релігії може бути 
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застосований метод трансдисциплінарності (І. Добронравова, Л.Кіященко, 
О.Соболь та інших). Таким чином, життя постає явищем культури, адже 
воно передує необхідності фрагментації досвіду сприйняття чи 
виокремленню об’єкта пізнання. Поняття життя за Дільтеєм може 
тлумачитися як буття реальності культури. Розв’язання  такого завдання 
(визначення суті і особливостей релігійного життя в контексті 
полісмислових характеристик культури) вбачається нами у необхідності 
дотримання вимог постнекласичної методології науки до сфери соціо-
гуманітарного знання. Виходячи з цього "актуально даний" та "потенційно 
доступний" (А.Шюц) світ культури є світом інтеркомунікації, світом мови і 
релігії, які можуть тлумачитися і як спроба трансляції, і як інституційний 
феномен, зумовлений суспільно-історичними факторами. У такому 
значенні пізнавальна діяльність носить вже інтерсуб’єктивний характер, а 
суб’єкт пізнання не полишаючи пізнавальної діяльності перебуває в 
контексті національно-релігійних особливостей диверсифікованих патернів 
культури. Результати пізнання стають елементами життя, і як наслідок, 
включають ціннісне відношення зумовлене соціокультурними 
обставинами. 

Іншими словами, полемічний характер процесу дослідження 
релігієзнавчої проблематики відкриває перспективу залучення до аналізу 
феноменів властивих як культурі так і релігії. Дослідник, який 
зорієнтований на вивчення предмету культурології релігії повинен зробити 
наочними (тобто відрефлексувати) ті засновки, з яких він виходить, 
окреслити власну позицію та соціальні детермінанти, що зумовлюють його 
(суб’єкта) вибір предмета дослідження, напрямки дослідження та 
методологічні засоби. У цьому плані концептуалізація культурології релігії 
запропонована В.Бодаком, містить у собі цілком обґрунтоване твердження 
щодо необхідності використання наукового культурологічного підходу до 
феномену релігії. Але водночас виникає питання про особливості 
застосування методів культурології у релігієзнавстві, як окремій галузі 
гуманітарного знання. 

Проблема демаркації тут лежить у площині концептуалізації мовної 
парадигми самого релігієзнавства, якщо використовується система 
розрізнення, закріплена в релігієзнавстві, і якщо вона має свою семантику, 
аксіоматику та метафоричність. Розкладаючи світ культури та релігії на 
елементи, зміст релігієзнавства орієнтований та те, якою мірою мова 
релігієзнавства відповідає властивому йому предмету. Теорія і історія 
релігієзнавства засвідчують що релігійне життя може вивчатися у єдності 
теоретичних та практичних методів аналізу соціальних, культурних, 
історичних явищ, що залишають свої відбитки на "тілі культури". І яку би 
модель співвідношення релігії та культури не обрав дослідник, незмінним 
лишається те, що обидві структури фіксуються як динамічні та 
мультифункціональні, що мають, зокрема, й соціальну природу, та як 
наслідок-висновок, соціально-історичну зумовленість. Тому до актуальних 
завдань культурології релігії варто було би віднести ті, що лежать в 
площині: 1) демаркації культурології релігії від інших дисциплінарних 
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напрямків релігієзнавства; 2) уточнення відповідного предметного поля, 
придатного для пізнання виключно методами культурології; 3) 
обґрунтування доцільності виведення культурологічної проблематики в 
релігієзнавстві за межі антропології релігії та інших напрямків; 4) 
формалізація та семантичне уточнення власного понятійно-
категоріального апарату, придатного для вирішення завдань культурології 
релігії; 5) визначення того, які пізнавальні інструменти необхідно 
використовувати про визначенні зв'язку релігії та культури. 
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